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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Op bedrijventerrein De Mors IV te Ootmarsum, direct ten noorden van de Koggelsteeg, bevinden zich 
twee als zodanige bestemde bedrijfspercelen die in de huidige situatie onbebouwd zijn. Tussen deze 
bedrijfspercelen is een bosje aanwezig dat op basis van het geldend bestemmingsplan een 
groenbestemming en een waterbestemming heeft. Een potentiële koper wenst beide bedrijfspercelen 
als één bedrijfsperceel te gebruiken.  

Doordat de groenbestemming en de waterbestemming beide bedrijfspercelen van elkaar scheidt is 
het op basis van het geldend bestemmingsplan niet mogelijk de percelen als één bedrijfsperceel te 
gebruiken. Om dit gebruik mogelijk te maken wordt het bosje verwijderd en worden deze gronden 
bestemd als 'Bedrijventerrein'. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin waarbij zal worden 
aangetoond dat deze ontwikkeling vanuit ruimtelijke en planologisch oogpunt verantwoord is.  

Opgemerkt wordt dat ook de als zodanig bestemde bedrijfspercelen worden betrokken bij het 
plangebied. Dit teneinde een versnippering van het voor het bedrijfsperceel geldend juridisch-
planologisch kader te voorkomen. 

 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Koggelsteeg ong. in de kern Ootmarsum. Het plangebied maakt 
onderdeel uit van het bedrijventerrein De Mors IV en is kadastraal bekend als Gemeente Ootmarsum, 
sectie C, nummer 2658, 2659 en 2791 (gedeeltelijk). In afbeelding 1.1. wordt de ligging en globale 
begrenzing van het plangebied weergegeven. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de 
verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan.  

 
Afbeelding 1.1: Ligging plangebied (Bron: ArcGIS) 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 

Het geldend bestemmingsplan in het plangebied is het bestemmingsplan 'Industrieterrein De Mors VI'. 
Dit bestemmingsplan is op 22 juli 1999 vastgesteld door de gemeenteraad van de toenmalige 
gemeente Ootmarsum en op 22 februari 2000 gedeeltelijk goedgekeurd door de Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijsel. De onthouding van de goedkeuring had wat betreft het plangebied 
uitsluitend betrekking op een smalle strook grond, direct grenzend aan de groenbestemming. Op 
basis van het geldend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied grotendeels bestemd voor 
'Bedrijfsdoeleinden'. Een deel, het gedeelte dat beide bedrijfspercelen splitst, kent een 
groenbestemming en een water bestemming. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding 
van het geldend bestemmingsplan opgenomen. 

 
Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingplan (Bron: Gemeente Dinkelland)  

 

Vanwege de groen- en waterbestemming is het gebruik van beide bedrijfspercelen als één 
bedrijfsperceel niet mogelijk. Middels dit bestemmingsplan wordt dit gebruik mogelijk gemaakt door 
een deel van deze gronden te bestemmen als 'Bedrijventerrein'. Overigens wordt aan de smalle 
strook grond aan de zijde van de Wiemselweg waar goedkeuring aan is onthouden een bestemming 
'Groen' toegekend.  

 

1.4  Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “kavel Koggelsteeg De Mors Ootmarsum” bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding (plan idn. NL.IMRO.1774.1508566-0401); 
 regels. 

  

De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan en moeten in samenhang 'gelezen' worden. Op de verbeelding zijn de 



 
 
 

7                 

 

bestemmingen van de in het plangebied begrepen gronden aangegeven. Aan deze bestemmingen 
zijn regels gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat 
vergezeld van een toelichting. De toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel 
een belangrijke functie bij weergave en onderbouwing van het bestemmingsplan en bij uitleg van 
verbeelding en planregels. 

 

1.5  Leeswijzer 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit acht hoofdstukken en enkele (separate) 
bijlagen.  

Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2, dit hoofdstuk gaat in op de beschrijving van de huidige 
situatie van het plangebied en directe omgeving. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling die dit plan 
mogelijk maakt beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van het relevante beleid op Rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarbij wordt bekeken of de voorgestane ontwikkeling in lijn is 
met dit beleid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de in dit kader relevante milieu- en 
omgevingsaspecten. In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet toegelicht. Hier wordt beschreven 
en verantwoord hoe hetgeen in voorliggend plan is beschreven juridisch wordt geregeld. Hoofdstuk 7 
geeft inzicht in de economische uitvoerbaarheid van het plan. In het laatste hoofdstuk van dit plan 
wordt ingegaan op het (voor)overleg, inspraak en de procedure.  
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Hoofdstuk 2  De huidige situatie 

2.1  Bedrijventerrein De Mors 

Het bedrijventerrein De Mors is gelegen aan de noordoostzijde van de kern Ootmarsum. Het betreft 
een gemengd bedrijventerrein met een gediversifieerde ruimtelijke opbouw. Ruwweg is het 
bedrijventerrein onder te verdelen in een oostelijke en een westelijk deel. Het westelijke deel betreft 
het oudste deel van het bedrijventerrein. Hier is sprake van een menging van bedrijven en woningen. 
Ook komen hier veel bedrijfswoningen voor. De bedrijven hier hebben in hoofdzaak een kleinschalig 
karakter. Aan de oostelijke zijde heeft het bedrijventerrein een meer monofunctioneel karakter, hier 
komen minder of geen (bedrijfs)woningen voor. De bedrijven zijn hier over het algemeen 
grootschaliger. Ook het openbaar gebied is hier ruimer van karakter. 

De laatste uitbreiding van het bedrijventerrein in Ootmarsum betreft de 4e fase van bedrijventerrein 
De Mors (De Mors IV). Deze uitbreiding omhelst een oppervlakte van circa 12 hectare bruto 
bedrijfsterrein. De toelaatbaarheid van bedrijvigheid op dit terrein beperkt zich grotendeels tot de 
milieucategorie 3.1 en 3.2. 

 

2.2  Het plangebied 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de 4e fase van het bedrijventerrein De Mors. Aan de 
noordelijke zijde grenst het plangebied aan de verlegde Kropsbeek en de daar langs lopende 
groenstructuur. Aan de oostzijde wordt de begrenzing eveneens gevormd door de Kropsbeek en aan 
de zuidoostzijde is een groenstructuur aanwezig welke de grens vormt tussen een reeds tot 
ontwikkeling gebracht bedrijfsperceel en het plangebied. Aan de zuidzijde vormt de Koggelsteeg de 
plangrens en aan de westzijde grenst het plangebied aan een weide. In afbeelding 2.1 is een 
luchtfoto opgenomen die een beeld geeft van het plangebied en de directe omgeving van het 
plangebied.  

 
Afbeelding 2.1: Luchtfoto plangebied (Bron: Provincie Overijssel) 
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Direct te zuiden van het plangebied zijn al diverse bedrijfspercelen tot ontwikkeling gebracht. Onder 
andere de gemeentewerf en enkele bouwbedrijven of aan de bouw gerelateerde bedrijven zijn hier 
aanwezig.  

Het plangebied zelf bestaat in de huidige situatie uit een tweetal akkerpercelen waar maïs groeit, een 
bosje met jonge opgaande beplanting en een smalle houtsingel. Het bosje dat verwijderd wordt is 
enkele jaren geleden aangelegd als onderdeel van de inrichting van bedrijventerrein de Mors IV. De 
smalle houtsingel aan de westzijde van het plangebied vormt een relict van een oude houtsingel.  
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

3.1  Ruimtelijke ontwikkeling 

Zoals uit paragraaf 1.3 al is gebleken is een groot deel van de tot het plangebied behorende gronden 
al bestemd voor bedrijfsdoeleinden. De ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet betreft het 
deels bestemmen van het bosje, dit bosje heeft een groen- en waterbestemming, als 'Bedrijventerrein' 
zodat beide bedrijfspercelen als één bedrijfsperceel bebouwd en gebruikt kunnen worden. De 
oppervlakte van deze aan het bedrijfsperceel toe te voegen gronden bedraagt circa 1.280 m2. Met de 
toevoeging van deze gronden bedraagt de oppervlakte van het samengevoegde bedrijfsperceel circa 
19.207 m2. In de situatietekening in afbeelding 3.1 wordt de beoogde situatie weergegeven. 

 
Afbeelding 3.1: Situatietekening bedrijfsperceel (Bron: Gemeente Dinkelland) 
 

Teneinde het bedrijfsperceel te kunnen gebruiken als één bedrijfsperceel wordt het nu nog aanwezige 
bosje deels gekapt conform het beplantingsplan. Eveneens wordt de houtsingel in het westen van het 
plangebied verwijderd. Ter compensatie hiervan wordt aan de noordzijde, langs de Kropsbeek, een 
10 meter brede houtsingel ingeplant. Voor een deel, ter hoogte van het huidige bosje, wordt een 
strook van 20 meter aangeplant. Voor deze aanplant is een beplantingsplan opgesteld welke als 
bijlage 2 is opgenomen bij de regels. De uitvoering van dit beplantingsplan is middels een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan. Hiermee is de uitvoer 
van het beplantingsplan en de instandhouding van de beplanting juridisch verankerd.  

In de strook beplanting van 20 meter breed worden soorten gepland als Els, Hazelaar, Meidoorn, 
Vuilboom, Hulst, Liguster, Grove Den, Vogelkers (inheems) en Sleedoorn. Met deze soorten 
beplanting kan een strook groen worden gerealiseerd die jaarrond zodanig groenblijvend is dat deze 
het zicht op het bedrijfsperceel vanaf de Wiemselweg wegneemt.  
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In de nabijheid van het plangebied bevinden zich een tweetal agrarische bedrijven aan de 
Wiemselweg. Beide bedrijven betreffen grondgebonden agrarische bedrijven. Omdat het plangebied 
onderdeel uitmaakt van de bebouwde kom, geldt voor deze bedrijven een vaste afstandseis tot 
geurgevoelige objecten van 100 meter. Deze geurzones wordt in de situatietekening in afbeelding 3.1 
weergegeven.  

In dit bestemmingsplan wordt rekening gehouden met deze geurzones van 100 meter zodat deze 
agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. Om dit te verzekeren is in de 
regels van dit bestemmingsplan bepaald dat binnen de als zodanig op de verbeelding weergegeven 
gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone', geen geurgevoelige objecten mogen worden opgericht. In 
paragraaf 5.7 wordt dit nader toegelicht.  

 

3.2  Verkeer en parkeren 

3.2.1  Verkeer 

Het bedrijfsperceel zal ontsloten worden op de Koggelsteeg. Waar de in- en uitrit komt en hoe deze 
ingericht zal worden is momenteel nog niet bekend. De Koggelsteeg is, net als de andere in de 
omgeving aanwezige wegen, ingericht om te kunnen functioneren als ontsluitingsweg voor de 
daaraan grenzende bedrijfsperceel. Dit houdt in dat de Koggelsteeg geschikt is voor zwaar 
vrachtverkeer en dat het vrachtverkeer elkaar ook kan passeren op de Koggelsteeg. Vanuit 
verkeerskundig oogpunt zijn er dan ook geen bezwaren voor het bestemmen van het bosje als 
'Bedrijventerrein'.  

3.2.2  Parkeren 

De gemeente Dinkelland beschikt, samen met de gemeente Tubbergen over eigen parkeerbeleid. Dit 
parkeerbeleid is vastgelegd in de beleidsnotitie 'Bouwen & parkeren 2014'. Het beleid is uitsluitend 
van toepassing op gebouwen en ontwikkelingen binnen de bebouwde kommen van Dinkelland en 
Tubbergen, met uitzondering van bedrijventerreinen. Voor bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt 
van de richtlijn 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)' van het 
CROW.  

In de CROW-uitgave worden diverse vormen van bedrijvigheid genoemd. Bepalend voor de 
parkeerbehoefte is het type bedrijf en de omvang van het bedrijf. Op basis van de nu ter beschikking 
staande informatie is deze parkeerbehoefte dan ook nog niet te bepalen. Om te verzekeren dat wordt 
voorzien in de parkeerbehoefte van het bedrijf worden in de regels van dit bestemmingsplan 
gebruiksregels voor wat betreft parkeren opgenomen. Op deze wijze is verzekerd dat wordt voorzien 
in de parkeerbehoefte die het bedrijf genereert. Hierbij is het uitgangspunt dat de parkeerbehoefte 
volledig wordt opgevangen op eigen terrein. Overigens is het bedrijfsperceel dat middels dit 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, voldoende ruim van omvang om ook daadwerkelijk te 
kunnen voorzien in de parkeerbehoefte op eigen terrein. 
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Hoofdstuk 4  Beleidskader 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het van belang zijnde het ruimtelijk rijks-, provinciaal- en 
gemeentelijk beleid. 

 

4.1  Rijksbeleid 

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In deze visie 
schetst het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet 
Nederland concurrerend, bereikbaar en veilig worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen laat het Rijk 
de ruimtelijke ordening meer over aan de decentrale overheden (provincie en gemeenten) en komt de 
gebruiker centraal te staan. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 
nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. 
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

4.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel bekend als de AMvB Ruimte, heeft 
als doel om vanuit een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. Deze 
AMvB is het juridisch beleidskader van het Rijk en geeft richtlijnen voor de inhoud van 
bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang.  

Het Barro bewerkstelligt dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau. 
Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het beschermen van ruimtelijke 
functies, zoals natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of met het vrijwaren van functies. 

Niet alle nationale ruimtelijke belangen staan in het Barro. Het besluit bevat alleen die nationale 
ruimtelijke belangen, die via het stellen van regels aan de inhoud of toelichting van 
bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) beschermd kunnen worden. 

4.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.2.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is het bij 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling borgen van een zorgvuldige ruimtelijke afweging en een goede 
ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. De ladder kent 
de in afbeelding 4.1 genoemde treden die achter elkaar moeten worden doorlopen. 

 
Afbeelding 4.1: De Ladder voor duurzame verstedelijking 
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4.1.4  Doorwerking plangebied 

In dit geval is sprake van een lokale ontwikkeling waar geen nationale belangen zoals verwoord in de 
SVIR en verankerd in het Barro mee zijn gemoeid. Hierna worden de diverse treden van de Ladder 
voor duurzame verstedelijking doorlopen.  

Ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking is het allereerst van belang om te bekijken 
of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, Bro. In een 
uitspraak van de Raad van State van 23 april 2014 (201306183/1/R3) was een bestemmingsplan in 
het geding dat voorzag in het oprichten van een nieuw bedrijf op een bedrijfsperceel van ongeveer 
2.360 m2. De bedrijfsbebouwing die mogelijk werd gemaakt op dit perceel kende een oppervlakte van 
maximaal 400 m2. Ten aanzien hiervan heeft de Raad van State als volgt geoordeeld: 

“Gelet op de kleinschalige bedrijfsbebouwing die het plan mogelijk maakt en de beperkte omvang en 
de beperkte gebruiksmogelijkheden van het plandeel met de bestemming "Bedrijf", is de Afdeling van 
oordeel dat de raad er in dit geval terecht vanuit is gegaan dat het plan niet voorziet in een 
bedrijventerrein of een andere stedelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en 
onder i, van het Bro. De in het plan voorziene ontwikkeling kan dan ook niet worden aangemerkt als 
een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in deze bepaling van het Bro, zodat artikel 3.1.6, tweede lid, 
van het Bro niet van toepassing is.” 

Met het bestemmen van het bosje als bedrijventerrein wordt circa 1.280 m2 aan bedrijventerrein 
toegevoegd ten opzichte van de geldende planologische situatie. De extra oppervlakte aan 
bedrijfsperceel die met dit bestemmingsplan wordt toegevoegd, is dan ook minder omvangrijk dan de 
oppervlakte van het bedrijfsperceel waarvan de Raad van State oordeelde dat geen sprake was een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, Bro. Aanvullend hierop wordt 
opgemerkt dat de betreffende gronden in principe al onderdeel uitmaken van de inrichting van het 
bedrijventerrein. 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van 
toepassing is op dit plan 

 

4.2  Provinciaal beleid 

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving wordt omschreven in de Omgevingsvisie 
Overijssel. In de Omgevingsvisie schetsen Provinciale Staten hun visie op de ontwikkeling van de 
fysieke leefomgeving van de provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. Zij geven aan wat 
volgens hen de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten 
opdragen deze te realiseren. De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld. Naar 
aanleiding van een evaluatie is op 3 juli 2013 een actualisatie van de Omgevingsvisie Overijssel en 
Omgevingsverordening vastgesteld die op 1 september 2013 in werking is getreden.  

Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de 
sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. Dit betekent dat de provincie ruimte wil bieden voor 
de ontwikkeling van werkgelegenheid en hoogwaardige woonmilieus tot stand willen brengen. 
Dynamiek ziet de provincie als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te versterken. 
Dit wordt gedaan door in te zetten op een evenwichtige afweging van beleidsambities waaronder 
waterveiligheid, een gezond milieu en goede volksgezondheid. Daarnaast wordt ook gestuurd op het 
versterken van de waardevolle en karakteristieke kenmerken van het landschap. 

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel 

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat 
er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en 
efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie 
Overijssel. Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie Overijssel te laten 
doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal 
juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat 
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 
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4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

4.2.3.1  Algemeen 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit 
model is gebaseerd op drie niveaus. Aan de hand van de drie niveaus kan worden bezien of een 
ruimtelijke ontwikkeling passend is binnen het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving. In 
afbeelding 4.2 wordt het uitvoeringsmodel weergegeven. De betreffende niveaus worden hierna 
toegelicht waarbij het plan wordt getoetst aan het betreffende niveau uit het uitvoeringsmodel.  

 
Afbeelding 4.2: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

 

4.2.3.2  Generieke beleidskeuzes (of) 

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of provincie. Het zijn keuzes die 
bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. De generieke 
beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Als deze beleidskeuzes het gevolg zijn van provinciale keuzes 
zijn ze verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.  

 

Doorwerking plangebied 

Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' zijn met name de artikelen 2.1.2, lid 1,  
2.1.3 en 2.3.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op deze artikelen wordt 
hierna nader ingegaan. 

 

Artikel 2.1.2, lid 1 Principe van concentratie  

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

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2, lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel  

Dit bestemmingsplan voorziet in het samenvoegen van een tweetal bedrijfspercelen tot één 
bedrijfsperceel. Dit in verband met de wens van een potentiële koper die beide bedrijfspercelen als 
één bedrijfsperceel wenst te gebruiken. Om dit gebruik mogelijk te maken wordt een bestaand bosje 
deels gekapt en worden deze gronden, met een oppervlakte van circa 1.280 m2, bestemd tot 
'Bedrijventerrein'. Het bosje wordt gecompenseerd in de vorm van een brede groenstrook ten 
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noorden van het bedrijfsperceel.  

De potentiële koper van het bedrijfsperceel betreft een lokaal geworteld bedrijf dat op haar huidige 
locatie onvoldoende duurzaam ontwikkelingsperspectief heeft en om die reden wenst te verplaatsen. 
Vanwege de ruimtebehoefte van het bedrijf zijn de bedrijfspercelen in het plangebied redelijkerwijs de 
enige percelen in bestaand bebouwd gebied die redelijkerwijs door samenvoeging geschikt zijn. 
Andere nog onbebouwde en als zodanig bebouwde bedrijfspercelen zijn onvoldoende van omvang 
om te kunnen voorzien in de (toekomstige) ruimtebehoefte van het bedrijf.  

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat in dit geval door een relatief eenvoudige 
planologische aanpassing de ruimtebehoefte van een lokaal geworteld bedrijf wordt gefaciliteerd. Er 
wordt dan ook voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1.2, lid 1 van de Omgevingsverordening 
Overijssel. 

 

Artikel 2.1.3 (SER-ladder voor de Stedelijke omgeving)  

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

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

 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal 
zijn benut.  

 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip 'groene omgeving' nader gedefinieerd als: de 
gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied.  

Het begrip 'bestaand bebouwd gebied' is gedefinieerd als: de gronden die benut kunnen worden voor 
stedelijke functies op grond van geldende bestemmingsplannen en op grond van  voorontwerp-
bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten daarover schriftelijk een positief advies 
hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/artikel 10 BRO. 

Het begrip 'stedelijke functies' is gedefinieerd als: wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, 
maatschappelijke, educatieve, culturele en religieuze voorzieningen, met de bijbehorende 
infrastructuur, stedelijk water en stedelijk groen. 

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel  

Op basis van het vigerend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied grotendeels bestemd 
voor bedrijfsdoeleinden. De bestemming van deze gronden wijzigt niet, deze gronden worden wel 
meegenomen in dit bestemmingsplan om een versnippering van het juridisch-planologisch kader te 
voorkomen. Het te kappen bosje dat deels wordt bestemd als 'Bedrijventerrein' maakt momenteel al 
onderdeel uit van de inrichting van het bedrijventerrein (zie afbeelding 4.5 in paragraaf 4.3.2). Dit 
bosje is enkele jaren geleden aangeplant bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Om deze reden 
kunnen deze gronden dan ook worden aangemerkt als stedelijk groen. Daarnaast zijn de gronden 
gelegen binnen het plangebied van een bestemmingsplan dat is opgesteld voor een deel van het 
bedrijventerrein De Mors in de kern Ootmarsum. Een bedrijventerrein wordt op basis van het 
provinciaal beleid, en uiteraard ook het rijks- en gemeentelijk beleid, gezien als onderdeel van het 
bestaand bebouwd gebied.  

Dat sprake is van gronden die worden gerekend tot het bestaand bebouwd gebied blijkt ook uit het ter 
plaatse geldende ontwikkelingsperspectief (zie 4.2.3.3) en het ter plekke geldende gebiedskenmerk 
van de 'Stedelijke laag' (zie 4.2.3.4). De stedelijke ontwikkeling waarin dit bestemmingsplan voorziet 
legt derhalve geen extra ruimtebeslag op de groene omgeving. In verband hiermee is het 
voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening 
Overijssel.  

 

Artikel 2.3.2, lid 1 Nieuwe bedrijventerreinenlocaties 

Bestemmingsplannen en projectbesluiten voorzien uitsluitend in de totstandkoming van nieuwe 
bedrijventerreinen indien de nieuwe bedrijventerreinen naar aard, omvang en locatie in 
overeenstemming zijn met de gemeentelijke bedrijventerreinenvisie waarover overeenstemming is 
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bereikt met de buurgemeenten en met Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.3.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel 

In paragraaf 4.3.2 wordt nader ingegaan op het gemeentelijk beleid waaronder de 'Integrale visie 
bedrijventerreinen gemeente Dinkelland'. Het bosje dat middels dit bestemmingsplan bestemd wordt 
als 'Bedrijventerrein' wordt op basis van deze visie als gerekend tot het bedrijventerrein De Mors IV. 
In het kaartbeeld in paragraaf 4.3.2 wordt dit weergegeven. Van een 'nieuwe bedrijventerreinlocatie' is 
dan ook geen sprake.  

4.2.3.3  Ontwikkelingsperspectieven (waar) 

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In 
de Omgevingsvisie is een spectrum van ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en 
stedelijke omgeving. De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou 
kunnen worden. Daar waar generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze 
consistent door vertaald in de ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn 
richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit voor de toekomst. 

Het ter plaatse van toepassing zijnde ontwikkelingsperspectief is: 'Dorpen en kernen als veelzijdige 
leefmilieus: bedrijventerrein'. In afbeelding 4.3 wordt dit weergegeven.  

 
Afbeelding 4.3: Uitsnede ontwikkkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus: bedrijventerrein 

Dit ontwikkelingsperspectief omvat de bestaande bedrijventerreinen. Op deze terreinen wordt ruimte 
geboden aan de herstructurering van de bestaande over het algemeen monofunctionele werkmilieus.  

 

Doorwerking plangebied 

Het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief heeft betrekking op het gehele bedrijventerrein, 
inclusief het op het bedrijventerrein aanwezige groen. Het samenvoegen van een tweetal 
bedrijfspercelen door een bestaand bosje te kappen en te bestemmen als 'Bedrijventerrein' is dan ook 
in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief 'Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus: 
bedrijventerrein'.  
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4.2.3.4  Gebiedskenmerken (hoe) 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteitsopgaven en –voorwaarden op basis van 
gebiedskenmerken kunnen te maken hebben met landschappelijke -inpassing, infrastructuur,- 
milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en recreatieve aantrekkingskracht, 
natuur, water, etc. De gebiedskenmerken zijn over het algemeen richtinggevend of inspirerend. 

De provincie onderscheidt de volgende vier lagen: 

1. Natuurlijke laag; 
2. Laag van het agrarisch cultuurlandschap; 
3. Stedelijke laag; 
4. Lust en leisurelaag.  

 

In dit geval is sprake van een locatie gelegen binnen het bestaand bebouwd gebied op een bestaand 
bedrijventerrein. Het beleid op deze locatie is gericht op het faciliteren van de bedrijvigheid. Hoewel 
de locatie niet bebouwd is, is een investering op basis van de 'Natuurlijke laag' of de 'Laag van het 
agrarisch cultuurlandschap', gezien het beleid alhier, de locatie en het feit dat sprake is van 
binnenstedelijk gebied, niet noodzakelijk. Deze gebiedskenmerken worden hierna derhalve buiten 
beschouwing gelaten.  

 

1. 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. Ook hier is sprake van een rijk palet: dorpen met centrumfuncties, landstadjes, steden en 
stedelijke netwerken. Elk met een eigen karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en 
kwaliteiten. Steden ontwikkelden vaak een eigen kleur en profiel; deels door gebiedskenmerken, 
deels door bepaalde accenten in de ontwikkeling van hun economie, maatschappij en/of 
voorzieningenpakket. 

Op basis van deze laag is het plangebied aangeduid als 'Bedrijventerrein'. In afbeelding 4.4 wordt dit 
weergegeven.  

 
Afbeelding 4.4: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'Stedelijke laag' (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Bedrijventerrein 

De bedrijventerreinen zijn georganiseerd op basis van uitgegeven kavels aan bedrijven. Het zijn 
meestal monofunctionele werkgebieden met een 'no nonsense' karakter en vaak krappe openbare 
ruimtes. De gebieden zijn ingericht en bebouwd op basis van een beperkte set aan kwaliteitsregels. 
De terreinen zijn veelal volledig gericht op autobereikbaarheid en hermetisch van karakter en liggen 
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los van de woonwijken en het buitengebied. Als ontwikkelingen plaats vinden op of rond 
bedrijventerreinen, dan dragen deze bij aan versterking van het vitale karakter en de kwaliteit van 
bedrijventerreinen, aan het verbinden van het terrein met de omgeving en aan versterking van de 
profilering gericht op onderlinge differentiatie, met respect voor het verstedelijkingspatroon. 

 

Doorwerking plangebied 

Zoals uit het voorgaande blijkt is het beleid binnen dit gebiedskenmerk gericht op bedrijvigheid. Met 
het samenvoegen van twee bedrijfspercelen tot één bedrijfsperceel wordt de ruimtebehoefte van een 
lokaal bedrijf gefaciliteerd. Het te kappen bosje, en de houtsingel, wordt gecompenseerd aan de 
noordzijde van de bedrijfskavel. Aan deze zijde wordt een stevige houtsingel van minimaal 10 meter 
breed aangelegd waardoor aan deze zijde een brede groene overgang ontstaat naar het 
achterliggende buitengebied. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 
het ter plaatse geldende gebiedskenmerk 'Bedrijventerrein'. 

 
2. Lust en leisurelaag 

Op basis van de gebiedskenmerkenkaart de 'Lust- en leisurelaag' kent het plangebied geen 
bijzondere eigenschappen. Deze laag kan derhalve buiten beschouwing worden gelaten.  

4.2.4  Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke 
ontwikkeling niet strijdig is met de uitgangspunten van het provinciale beleid. Het initiatief is in 
overeenstemming met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en het in de 
Omgevingsverordening Overijssel verankerde beleid. 

 

4.3  Gemeentelijk beleid 

4.3.1  Structuurvisie Dinkelland 

4.3.1.1  Algemeen  

De Structuurvisie Dinkelland is op 10 september 2013 vastgesteld door de raad van de gemeente 
Dinkelland. De structuurvisie bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de 
gemeente Dinkelland. Feitelijk betreft de structuurvisie een actualisering en integratie van het 
bestaande beleid. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en 
inbreng van de gemeente Dinkelland in de regio Twente aan.  

4.3.1.2  Hoofdambitie  

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

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:  

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

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

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

4.3.1.3  Visie op hoofdlijnen 

In de structuurvisie is onderscheidt gemaakt in deelvisies voor de verschillende kernen, verschillende 
delen van het buitengebied en enkele bijzondere gebieden zoals de A1 zone en het beekdalsysteem. 
In de visie op hoofdlijnen voor de verzorgingskern Ootmarsum wordt in relatie tot de in dit plan 
besloten ontwikkeling uitsluitend aangegeven dat wordt ingezet op het ontwikkelen van 
profielversterkende bedrijvigheid.  
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In de visie op hoofdlijnen voor bedrijventerreinen wordt aangegeven dat in de verzorgingskernen een 
concentratie van bedrijvigheid in Denekamp en Weerselo zal liggen. In de visie op hoofdlijnen voor 
Ootmarsum wordt aangegeven dat het bedrijventerrein De Mors IV aan de oostzijde door middel van 
de oostelijke ontsluitingsweg vanaf de Denekamperstraat is afgerond. Ten noorden van het 
bedrijventerrein vormt de verlegde Kropsbeek de afronding. Aldaar is ruimte voor een kleine 
uitbreiding (2,5 hectare) van het bedrijventerrein.  

De toekomstige ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen in Dinkelland wordt tot 2020 geschat op 16 
hectare. Gemeente Dinkelland en de provincie Overijssel hebben prestatieafspraken vastgelegd ten 
aanzien van de oppervlakte nieuw bedrijventerrein en ruimtewinst door herstructurering (2 ha). Met de 
voorgenomen uitbreidingen in de verzorgingskernen (Echelpoel III in Weerselo, Sombeek 4 in 
Denekamp en de afronding van de Mors in Ootmarsum) kan ongeveer 8 hectare van de resterende 
14 op middellange termijn (2015) worden gerealiseerd. Een vertaling naar de kernen geeft, met 
inachtneming van de hiervoor genoemde uitbreidingen, voor Denekamp een tekort van circa 5 
hectare, Weerselo en Ootmarsum beschikken dan over voldoende bedrijventerreinen. 

 

4.3.1.4  Doorwerking plangebied 

In dit geval wordt op een bestaand bedrijventerrein een bosje deels gekapt om twee als zodanig 
bestemde bedrijfspercelen samen te kunnen voegen. Dit in verband met de wens van een potentiële 
koper die beide bedrijfspercelen als één bedrijfsperceel wenst te gebruiken. De potentiële koper van 
het bedrijfsperceel betreft een lokaal geworteld bedrijf dat op haar huidige locatie onvoldoende 
duurzaam ontwikkelingsperspectief heeft en om die reden wenst te verplaatsen. Vanwege de 
ruimtebehoefte van het bedrijf zijn de bedrijfspercelen in het plangebied de enige percelen in 
bestaand bebouwd gebied die redelijkerwijs door samenvoeging geschikt zijn. Het bedrijf is qua 
milieucategorie passend op de locatie (zie ook paragraaf 5.1).  

Het te kappen bosje alsmede de te verwijderen houtsingel worden aan de noordzijde van het 
bedrijfsperceel gecompenseerd in de vorm van een brede houtsingel van minimaal 10 meter (en op 
een gedeelte 20 meter) breed. Op deze wijze wordt een groene overgangszone gecreëerd naar het 
achterliggende buitengebied.  

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling waarin dit plan voorziet in 
overeenstemming is met het gemeentelijk beleid zoals verwoordt in de 'Structuurvisie Dinkelland'.   

4.3.2  Integrale ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen gemeente Dinkelland  

4.3.2.1  Inleiding  

Met de 'Integrale visie bedrijventerreinen gemeente Dinkelland' (november 2007) geeft de gemeente 
Dinkelland een onderbouwing van de door haar gewenste ontwikkelingen met betrekking tot 
bedrijventerreinen en de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ontwikkelingen te realiseren. Via 
een analyse van het huidig ruimtelijk-economisch profiel en een weergave van de kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten van bedrijventerreinen, is in deze beleidsnota een concreet actieprogramma 
geformuleerd.  

De bedrijventerreinenvisie voor de gemeente Dinkelland is na afstemming met de omliggende 
gemeenten geaccordeerd door de provincie.  

4.3.2.2  Doelstellingen  

Naast een onderbouwing van de kwantitatieve behoefte en de wens aandacht te besteden aan 
aspecten rondom duurzaamheid en (beeld)kwaliteit zijn in de 'Integrale ontwikkelingsvisie 
bedrijventerreinen gemeente Dinkelland' de navolgende doelstellingen geformuleerd:  

 Uitbreiding van bedrijventerreinen wordt geconcentreerd in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;  
 Streven naar profielversterkende bedrijvigheid, met name in Ootmarsum (passende 

bedrijvigheid);  
 In de overige kernen geen significante uitbreidingen; realiseren van lokaal maatwerk;  

 

Nadruk op herstructurering bij het voorzien in de behoefte aan bedrijventerrein;  

 Tijdig en flexibel beschikbaar hebben van voldoende uitgeefbaar terrein;  
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 Realiseren van duurzame bedrijventerreinen met aandacht voor overgangszones naar andere 
functies;  

 Stimuleren van verplaatsing van milieuhinderlijke/ruimtebehoevende bedrijven (uit kernen en 
buitengebied) naar bedrijventerreinen.  

4.3.2.3  De Mors IV 

In de bedrijventerreinenvisie wordt aangegeven dat de 4e fase van bedrijventerrein De Mors de 
meest recente uitbreiding van het terrein betreft. Dit bedrijventerrein is circa 12,5 hectare (bruto 
oppervlakte) groot. In afbeelding 4.5 wordt weergegeven welke gronden gerekend worden tot 
bedrijventerrein De Mors IV. 

 
Afbeelding 4.5: De Mors IV (Bron: Gemeente Dinkelland) 

 

Voor Ootmarsum is inclusief de afronding van De Mors tot aan 2020 voldoende bedrijventerrein voor 
handen en is ruimte aanwezig eventuele overloop uit andere kernen op te vangen. Wel dient de 
ontwikkeling van de uitgifte en voorraad, in relatie tot de actuele behoefte, continu geïnventariseerd te 
worden. 

4.3.2.4  Doorwerking plangebied 

Zoals weergegeven in afbeelding 4.5 wordt het bosje dat deels gekapt wordt op basis van de 
bedrijventerreinenvisie gerekend tot de 12,5 hectare bruto-oppervlakte van bedrijventerrein De Mors 
IV. Hieruit blijkt wel dat dit bosje onderdeel uitmaakt van de inrichting van het bedrijventerrein. Qua 
bedrijvigheid is geen sprake van een andere milieucategorie dan op basis van het geldend 
bestemmingsplan al wordt toegestaan op de als zodanig bestemde bedrijfspercelen. Geconcludeerd 
wordt dan ook dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de 'Integrale visie bedrijventerreinen 
gemeente Dinkelland'. 

4.3.3  Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de in deze 
paragraaf behandelde gemeentelijke beleidsdocumenten en de daarin opgenomen 
beleidsuitgangspunten.  
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Hoofdstuk 5  Milieu- en omgevingsaspecten 

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

 

5.1  Milieuzonering 

5.1.1  Algemeen 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden 
gehouden met afstemming tussen milieugevoelige functies en milieubelastende functies. 
Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt 
en dat ter plaatse van milieugevoelige functies sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Voor de afstemming tussen functies onderling kunnen de richtlijnen in de VNG-handreiking 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009) gehanteerd worden. Deze uitgave bevat een lijst waarin per bedrijfssoort 
richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. Deze lijst beperkt zich tot de 
volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een 
milieucategorie.  

De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten 
concreet (zullen) worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te 
verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen 
enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.  

5.1.2  Beoordeling 

5.1.2.1  Algemeen 

Bij milieuzonering is sprake van een interne en externe werking. Indien door middel van een plan 
nieuwe functies mogelijk worden gemaakt, moet worden aangetoond dat de nieuwe functie in het 
plangebied geen hinder ondervindt van bestaande functies in de omgeving (interne werking). 
Anderzijds dient te worden aangetoond dat functies in de directe omgeving van het plangebied niet 
negatief worden beïnvloed door de ontwikkeling die mogelijk worden gemaakt (externe werking).  

 

Gebiedstypering 

In het geldend bestemmingsplan is voor wat betreft toegestane categorieën bedrijvigheid uitgegaan 
van het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Met dit bestemmingsplan wordt hierbij aangesloten en 
wordt de ter plaatse van de als zodanige bestemde bedrijfspercelen toegestane milieucategorie 
doorgetrokken op dat middels dit bestemmingsplan bestemd wordt als 'Bedrijventerrein '.  

5.1.2.2  Interne werking  

Binnen de bestemmingen die middels dit plan worden toegekend aan de gronden in het plangebied 
zijn geen milieugevoelige functies toegestaan. Ook een kantoor behorende bij een bedrijf wordt niet 
gezien als een milieugevoelige functie. Van enige vorm van hinder, en daarmee belemmeringen, als 
gevolg van omliggende milieuhinderlijke functies is dan ook geen sprake.  

5.1.2.3  Externe werking  

Met dit bestemmingsplan wordt qua milieuzonering aangesloten bij het geldend bestemmingsplan. Dit 
betekent dat binnen het plangebied zowel de milieucategorie 3.1 als 3.2 wordt toegestaan. Op een 
afstand van meer dan 50 meter van milieugevoelige objecten wordt categorie 3.1 bedrijvigheid  
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toegestaan. Op een afstand van meer dan 100 meter van milieugevoelige objecten wordt 
bedrijvigheid in de milieucategorie 3.2 toegestaan.  

Het dichtstbijzijnde milieugevoelige object betreft de bedrijfswoning bij het agrarisch bedrijf aan de 
Wiemselweg 12. Deze woning is gelegen op een afstand van circa 63 meter vanaf de grens van het 
bestemmingsvlak 'Bedrijventerrein'. Voor wat betreft de categorie 3.1 bedrijvigheid wordt derhalve 
ruimschoots voldaan aan de richtafstand van 50 meter. Pas op een afstand van meer dan 100 meter 
wordt, net als in het geldend bestemmingsplan, bedrijvigheid in de categorie 3.2 toegestaan. Hierbij 
wordt opgemerkt dat het gedeelte dat wordt toegevoegd aan de bedrijfspercelen op grotere afstand 
van milieugevoelige objecten is gelegen, dan de al als zodanig bestemde bedrijfspercelen en de 
daarbinnen toegestane milieucategorieën. Van een aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden is dan ook geen sprake.  

5.1.3  Conclusie 

Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 

5.2  Geluid (Wet geluidhinder) 

5.2.1  Algemeen 

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

5.2.2  Beoordeling 

Op basis van de Wet geluidhinder wordt bedrijvigheid niet gezien als geluidsgevoelig object of 
geluidsbron waardoor een akoestisch onderzoek wegverkeer- of railverkeerslawaai (spoorrails zijn 
ook niet aanwezig in de omgeving van het plangebied) achterwege kan blijven. Daarnaast betreft 
bedrijventerrein De Mors is geen gezoneerd bedrijventerrein waardoor geen akoestisch onderzoek 
industrielawaai noodzakelijk is.  

Wat betreft eventuele indirecte geluidshinder wordt opgemerkt dat een groot deel van het plangebied 
in de huidige situatie al bestemd is als bedrijventerrein. Door het deels bestemmen van het bosje als 
'Bedrijventerrein' kan in theorie sprake zijn van een planologische toename van het aantal 
verkeersbewegingen. Het perceel dat bestemd wordt als 'Bedrijventerrein' is echter beperkt van 
omvang en zal niet leiden tot een onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen. 
Daarnaast is er sprake van een enige afstand tot geluidsgevoelige objecten als woningen waardoor er 
wat betreft de akoestische situatie geen wijzigingen zullen optreden bij geluidsgevoelige objecten als 
gevolg van dit plan.  

Zoals paragraaf 5.1 al is verwoord, wordt voor wat betreft de geluidsproductie van de 
bedrijfsactiviteiten door middel van milieuzonering voldoende afstand in acht genomen ten opzichte 
van milieugevoelige objecten.  

5.2.3  Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit bestemmingsplan. 

 

5.3  Bodem 

5.3.1  Algemeen 

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Er dient bepaald te worden of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige 
gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.  
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5.3.2  Beoordeling 

5.3.2.1  Algemeen 

Lycens B.V. heeft in het voorliggende geval een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het 
plangebied. De resultaten van dit onderzoek worden hierna weergegeven. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage welke is opgenomen in bijlage 1 bij 
deze toelichting. 

 

5.3.2.2  Resultaten verkennend bodemonderzoek 

Resultaten grond 

Chemisch-analytisch zijn in de zintuiglijk schone boven- en ondergrond geen van de onderzochte 
parameters in een verhoogd gehalte aangetoond. In de zintuiglijk met asfaltgranulaat verontreinigde 
toplaag van de bodem op het zuidoostelijk terreindeel, nabij het depot met asfaltgranulaat, zijn licht 
verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetoond. De gemeten gehalten overschrijden de 
achtergrondwaarden in geringe mate en vormen geen belemmering voor de geplande 
bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie.  

 

Resultaten grondwater 

Chemisch-analytisch zijn in het grondwater licht verhoogde concentraties aan barium, cadmium, zink, 
koper, nikkel en/of minerale olie aangetoond. De verhoogde concentraties aan zware metalen zijn 
waarschijnlijk van nature in het grondwater aanwezig. De licht verhoogde concentratie aan minerale 
olie op het zuidoostelijk terreindeel is op basis van de momenteel bekende gegevens niet te 
verklaren. De resultaten van de afzonderlijke grondwateranalyses komen met uitzondering van de 
licht verhoogde concentratie aan minerale olie op het zuidoostelijk terreindeel met elkaar overeen. 
Daarmee is bevestigd dat de afwijkende diepte van het filter van peilbuis 3 als niet-kritisch beschouwd 
kan worden. De gemeten concentraties vormen geen belemmering voor de geplande 
bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie. 

5.3.3  Conclusie 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
belemmering vormt voor de bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie.  

 

5.4  Luchtkwaliteit 

5.4.1  Algemeen 

Op 15 november 2010 is de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen 
(Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) in werking getreden. De overheid wil een verbetering van de 
luchtkwaliteit bewerkstelligen en ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De 
kern van de 'Wet luchtkwaliteit' bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 
basisverplichtingen voor plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en 
rapportage. Op grond van artikel 5.16 Wm moeten bestuursorganen nagaan of besluiten op grond 
van de Wro gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. 

5.4.1.1  Besluit NIBM 

In de Algemene maatregel van Bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele projecten zijn: 

 woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;  
 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;  
 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
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grenswaarden. Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat het 
project tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt. 

5.4.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Naast het besluit en regeling NIBM dient er getoetst te worden aan het 'Besluit gevoelige 
bestemmingen'. Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige 
luchtkwaliteit aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, 
kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ 
klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.  

5.4.2  Beoordeling 

Dit bestemmingsplan voorziet in het samenvoegen van twee als zodanige bestemde bedrijfspercelen 
door een tussenliggend bosje deels te kappen en te bestemmen als 'Bedrijventerrein'. De oppervlakte 
van deze gronden bedraagt circa 1.280 m2. Gelet op de aard en omvang van dit project, in 
verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in paragraaf 5.4.1.1, kan op voorhand 
worden gesteld dat dit plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging.  

Ook wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming 
in het kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 

5.4.3  Conclusie 

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

 

5.5  Externe veiligheid 

5.5.1  Algemeen 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor 
de omgeving door het gebruik, de opslag, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij 
nieuwe ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met eventueel aanwezige externe risico's 
die de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Hiertoe zijn de risico's gekwantificeerd door middel 
van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Het plaatsgebonden risico van een bepaalde activiteit is de kans per jaar op een bepaalde plaats, dat 
een continu daar aanwezig gedacht persoon die onbeschermd is, komt te overlijden als gevolg van 
een mogelijk ongeluk met die activiteit. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het 
plaatsgebonden risico van 10-6 als grenswaarde. Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer 
een groep mensen van een bepaalde omvang komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke 
stoffen. Voor het groepsrisico geldt geen grenswaarde maar een oriënterende waarde die de 
personendichtheid binnen een invloedsgebied relateert aan een bepaalde maat voor 
risicoaanvaarding. 

5.5.2  Beoordeling 

Middels de Risicokaart is beoordeeld of er risicobronnen in en rond het plangebied aanwezig zijn. In 
afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. 
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Afbeelding 5.1: Uitsnede Risicokaart met daarin weergegeven het plangebied (Bron: Risicokaart.nl) 

 

Zoals blijkt uit de Risicokaart zijn er in de nabijheid van het plangebied geen risicobronnen aanwezig 
die mogelijk een belemmering kunnen vormen voor dit bestemmingsplan. Met de ontwikkeling wordt 
eveneens geen nieuwe risicobron gerealiseerd. 

5.5.3  Conclusie 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect externe veiligheid geen belemmering 
vormt voor de uitvoering van dit bestemmingsplan.  

 

5.6  Kabels en leidingen 

5.6.1  Algemeen 

In het kader van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
ondergrondse planologisch relevante leidingen. Indien daartoe aanleiding bestaat dient rondom een 
leiding een zone te worden aangegeven waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. 

5.6.2  Beoordeling 

Zoals uit paragraaf 5.5 al is gebleken zijn er geen leidingen of kabels aanwezig in of om het 
plangebied die ook in het kader van externe veiligheid van belang zijn. Zoals in afbeelding 3.1 
weergegeven bevindt zich grenzend aan het plangebied wel een vuilwaterleiding van de NAM. De 
leiding zelf en de bij de leiding behorende belemmeringenstrook zijn gelegen buiten het plangebied.  

Voor het overige komen in het plangebied of in de omgeving van het plangebied geen planologisch 
relevante leidingen of kabels voor. 

5.6.3  Conclusie 

Planologisch relevante leidingen of kabels vormen geen belemmering voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan.  
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5.7  Geurhinder 

5.7.1  Algemeen 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wvg) vormt het toetsingskader voor vergunningplichtige 
veehouderijen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven. De Wgv geeft normen voor de 
geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Voor 
diercategorieën waarvan de geuremissiefactor per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt 
in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor dieren zonder 
geuremissiefactor, zoals melkkoeien en paarden, gelden minimaal de volgende aan te houden 
afstanden: 

 ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
 ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

Met de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013 zijn veel veehouderijen onder 
de werkingssfeer van dit besluit komen te vallen. In het Activiteitenbesluit is voor geurhinder van 
veehouderijen hetzelfde beoordelingskader opgenomen als in de Wgv. 

De definitie van een 'geurgevoelig object' luidt -samengevat-: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, 
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die 
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt. 

5.7.2  Beoordeling 

Aan de Wiemselweg bevinden zich een tweetal veehouderijen die in dit kader van belang zijn. 
Overige veehouderijen zijn gelegen op ruimere afstand en zijn in dit kader niet relevant. De 
veehouderijen aan de Wiemselweg betreffen beide grondgebonden veehouderijen. Het plangebied 
wordt gerekend tot de bebouwde kom van de kern Ootmarsum waardoor ingeval van deze 
veehouderijen een afstand van 100 meter tot geurgevoelige objecten in acht genomen moet worden.  

Zoals uit afbeelding 3.1 uit hoofdstuk 3 is gebleken, ligt de geurzone van één van de bedrijven voor 
een aanzienlijk deel over het plangebied. In dit bestemmingsplan is hier rekening mee gehouden door 
een gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' op te nemen. In de regels bij deze gebiedsaanduiding 
is bepaald dat binnen deze zone geen geurgevoelige objecten mogen worden opgericht.  

Voor wat betreft de definitie van een geurgevoelig object is aangesloten bij de Wgv. Relevant in dit 
kader is dat het op basis van de definitie uit de Wgv moet gaan om een gebouw dat op basis van het 
geldend juridisch planologisch kader geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt 
gebruikt. Aan een terrein, waar bijvoorbeeld machines en werktuigen worden gestald, wordt in de 
Wgv geen bescherming geboden. Uit jurisprudentie blijkt dat gebouwen op een bedrijventerrein waar 
andere activiteiten plaatsvinden dan opslag en stalling en waarvan het aannemelijk is dat de 
bedrijfsbebouwing permanent of op een daarmee vergelijkbare wijze zullen worden gebruikt, wel 
worden gezien als geurgevoelige objecten.  

Het vorenstaande in acht nemend betekend dat bijvoorbeeld ook een overkapping (een bouwwerk, 
geen gebouw zijnde) niet wordt gezien als een geurgevoelig object in het kader van de Wgv. Een 
dergelijk bouwwerk voldoet immers niet aan de definitie van een 'gebouw'. Ook een gebouw waar 
uitsluitend sprake is van opslag en stalling mag plaatsvinden wordt niet als geurgevoelig object 
beschouwd.  

In de regels behorende bij de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' is daarom expliciet 
vastgelegd dat binnen deze zone uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van opslag en stalling 
mogen worden opgericht. Daarnaast mogen binnen deze zone uiteraard overkappingen, en andere 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht en kunnen hier voertuigen, machines of 
werktuigen op het terrein worden gestald.  

Door de vorenstaande wijze van regelen worden de betreffende agrarische bedrijven niet in hun 
bedrijfsvoering belemmerd.  

5.7.3  Conclusie 

Gezien het vorenstaande vormt het aspect geurhinder geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 
van dit plan.  
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5.8  Ecologie 

5.8.1  Algemeen 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

5.8.1.1  Gebiedsbescherming 

Onder Natura 2000 worden de natuurgebieden verstaan die op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
zijn aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs 
significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. 
Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur 
in een Natura 2000-gebied zijn vergunningplichtig. 

De EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het 
'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

5.8.1.2  Soortenbescherming 

Voor wat soortenbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Als bij ruimtelijke ontwikkelingen sprake is van 
negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden, moet ontheffing of vrijstelling worden 
aangevraagd.  

5.8.2  Beoordeling 

In verband met de ontwikkeling in het gebied heeft Natuurbank Overijssel een Quickscan 
Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten en conclusies uit dit onderzoek zijn verwerkt in 
deze paragraaf. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage 
welke is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting. 

5.8.2.1  Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000-gebieden 

Het projectgebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden betreffende gebieden 'Springendal & Dal van de Mosbeek' en 'Achter de Voort, Agelerbroek 
& Voltherbroek' op een afstand van respectievelijk ruim 1 kilometer en 2,5 kilometer. In afbeelding 5.2 
wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van deze gebieden weergegeven. 

 
Afbeelding 5.2: Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
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Het plangebied ligt buiten Natura2000-gebied en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is 
lokaal. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000- gebied. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De concreet begrensde EHS is gelegen op een afstand van ruim 260 meter van het plangebied. De 
ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS wordt weergegeven in afbeelding 5.3. 

 
Afbeelding 5.3: Ligging plangebied ten opzichte van de concreet begrensde EHS 

 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen 
negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS heeft. 

5.8.2.2  Soortenbescherming 

Het onderzoeksgebied bestaat uit agrarisch cultuurland, een bosje en een smalle houtsingel. Het 
agrarisch cultuurland was tijdens het veldbezoek in gebruik als maïsland. Dit gewas vormt een 
nagenoeg ongeschikt leefgebied voor de meeste beschermde soorten. Mogelijk wordt het agrarisch 
cultuurland benut als broedplaats door sommige vogelsoorten. De opgaande beplanting vormt een 
geschikt leefgebied voor verschillende vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdierensoorten. De 
amfibieën benutten de beplanting mogelijk als foerageergebied en als overwinteringslocatie, de 
grondgebonden zoogdieren benutten het mogelijk als foerageergebied maar bezetten er geen vaste 
rust- of voortplantingslocaties. Vogels benutten de beplanting en de bodem als broedplaats. Er 
nestelen alleen vogels in het gebied waarvan de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten 
of de nestplaats. Vleermuizen benutten de kronen en de randen van de beplanting om te foerageren, 
maar zij bezetten geen vaste verblijfplaatsen in het gebied. 

Om de werkzaamheden in overeenstemming met de Flora- en faunawet uit te voeren dient rekening 
gehouden te worden met mogelijk aanwezige bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. De 
meest geschikte periode om de beplanting te rooien is in de actieve periode van amfibieën, maar 
buiten het broedseizoen van vogels (meest geschikte periode is augustus-oktober). Voor het 
verstoren van amfibieën geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, voor het verstoren/vernielen 
van bezette vogelnesten kan geen ontheffing verkregen worden. De functie van het gebied als 
foerageergebied voor vleermuizen wordt door de voorgenomen activiteit niet aangetast. 

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties mits rekening gehouden wordt met de 
aanwezigheid van bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Flora- en faunawet aangevraagd 
te worden. 
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5.8.3  Conclusie 

Met de uitvoering van de werkzaamheden, zoals het kappen van het bosje, zal rekening worden 
gehouden met mogelijk aanwezige bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. Vanuit het 
oogpunt van gebieds- en soortenbescherming zijn dan ook er geen belemmeringen voor de uitvoering 
van voorliggend bestemmingsplan.  

 

5.9  Archeologische en cultuurhistorische waarden 

5.9.1  Archeologische waarden 

5.9.1.1  Algemeen 

In de Wet op de archeologische monumentenzorg is bepaald dat bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan en bij de bestemming van de grond rekening dient te worden gehouden met de in 
de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Gemeenten hebben op basis 
van deze wet een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt 
verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het gebied aanwezig 
(kunnen) zijn. 

5.9.1.2  Beoordeling 

In het kader van de verlegging van de Kropsbeek is in oktober 2011 een bureau- en inventariserend 
archeologisch veldonderzoek uitgevoerd (Archeologisch vooronderzoek Plangebied de Mors (fase 4), 
Gemeente Dinkelland, Raap Rapport 4178, 3 mei 2012, definitief). Dit onderzoek had ook betrekking 
op de gronden die tot het plangebied van dit bestemmingsplan behoren.  

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het destijds 
uitgevoerde veldonderzoek voor het grootste deel van het onderzoeksgebied een middelhoge tot 
hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische overblijfselen. Tijdens het veldonderzoek 
zijn in het onderzoeksgebied, en daarmee dus ook het plangebied van dit bestemmingsplan, echter 
geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (een) intacte archeologische vindplaats(en) 
aangetroffen. Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen in het onderzochte 
gebied, luidde de conclusie van het onderzoek dat bij de uitvoering van de werkzaamheden 
hoogstwaarschijnlijk geen archeologische resten zullen worden verstoord. Op grond van de resultaten 
van het destijds uitgevoerde onderzoek werd voor het onderzoeksgebied geen archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen.  

Zoals aangegeven had het destijds uitgevoerde onderzoek ook betrekking op het plangebied van 
voorliggend bestemmingsplan. Gezien de conclusie van het destijds uitgevoerde onderzoek, en 
gezien het feit dat wat betreft de archeologische situatie ter plaatse niets is gewijzigd, is 
archeologisch onderzoek in het kader van dit plan niet noodzakelijk.  

5.9.2  Cultuurhistorie 

5.9.2.1  Algemeen 

Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van de 
MoMo is de Bro per 1 januari 2012 gewijzigd. Wat eerst alleen voor archeologie gold, geldt nu ook 
voor al het cultureel erfgoed: in de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te 
worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

5.9.2.2  Beoordeling 

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel, in het 
plangebied of grenzend aan het plangebied geen Rijks- of gemeentelijke monumenten. Tevens is 
geen sprake van andere cultuurhistorische waarden in of nabij het plangebied 
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5.9.3  Conclusie 

Archeologisch onderzoek is, gezien de conclusie van het destijds uitgevoerde onderzoek, niet 
noodzakelijk. In het plangebied of in de nabijheid van het plangebied zijn geen cultuurhistorische 
waarden aanwezig.  

 

5.10  Waterparagraaf 

5.10.1  Beleidskader 

5.10.1.1  Europees- en rijksbeleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlakte 
waterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlakte wateren in een stroomgebied 
worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt.  

Op Rijksniveau is het Nationaal Waterplan het voornaamste beleidsplan. In december 2009 is dit plan 
vastgesteld. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 
en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan richt zich op 
bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van 
water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van 
structuurvisie.  

5.10.1.2  Provinciaal beleid 

De Omgevingsvisie Overijssel bevat het provinciaal waterbeleid en is daarmee ook het Regionaal 
Waterplan op basis van de Waterwet. Water is een dragende factor in het beleid in de 
Omgevingsvisie, doordat de laag van bodem, natuur en watersysteem de basis vormt van het 
ontwikkelingsperspectief. Binnen het waterbeheer kunnen verschillende functies worden 
onderscheiden voor oppervlaktewater en grondwater. Op basis van het provinciaal belang worden de 
functies benoemd, onderscheiden naar gebruiksfuncties en gebiedsfuncties. Daarbij wordt ook 
aangegeven welk gewicht deze functie heeft in de afweging met andere ruimtelijke gebiedsfuncties, 
zoals verstedelijking, infrastructuur, natuurontwikkeling, recreatie en dergelijke.  

De provinciale ambities zijn, naast de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering 
van de kwaliteit van de kleinere wateren, de veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van 
wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlakte water en waterbeleving zowel in de 
groene ruimte als stedelijk gebied.  

5.10.1.3  Waterschap Vechtstromen 

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2010-2015. Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een 
duurzame aanpak van het waterbeheer: geen afwenteling, herstel van de veerkracht van het 
watersysteem, streven naar een meer natuurlijker waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, 
water toepassen als ordenend principe middels het gebruik van waterkansenkaarten en water langer 
vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het streven naar een betere waterkwaliteit als 
onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt (tegengaan van lozingen, minder belasting 
van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse verontreinigingen). 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. 

5.10.2  Watertoets 

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

5.10.3  Beoordeling 

5.10.3.1  Watertoetsproces 

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de 'normale procedure' van 
toepassing is. De uitgevoerde watertoets is opgenomen als bijlage 3 bij deze toelichting.  

In de betreffende watertoets worden specifieke beleidsregels genoemd die nader moeten worden 
uitgewerkt. Dit wordt in 5.10.3.2 nader toegelicht. 

5.10.3.2  Wateraspecten plangebied 

Algemeen 

Het plangebied wordt gerekend tot het binnenstedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet 
binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, 
invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 

Tevens wordt opgemerkt dat op basis van het geldend bestemmingsplan, zie paragraaf 1.3, al 
grotendeels sprake is van een bedrijfsbestemming op basis waarvan het plangebied verhard en 
bebouwd mag worden.  

 

Afvalwater 

Het afvalwater van het bedrijf zal via het bestaande (vuilwater)rioleringsstelsel in de Koggelsteeg 
worden afgevoerd. Dit stelsel is recent aangelegd en voldoende ingericht om het afvalwater van het 
bedrijventerrein, waartoe het bedrijfsperceel/ plangebied wordt gerekend, af te kunnen voeren.  

 

Hemelwater 

Het hemelwater wordt waar mogelijk geïnfiltreerd. Dit kan bijvoorbeeld in de groenstroken ten 
noorden van het bedrijfsperceel. In extreme situaties kan het overtollige hemelwater worden 
afgevoerd naar de Kropsbeek, deze beek is verlegd om bij extreme regenval afvoerpieken op te 
kunnen vangen zodat op het bedrijventerrein geen problemen ontstaan.  

Bij de bouw zullen geen uitlogende materialen worden toegepast zodat geen sprake is van uitloging in 
het eventueel af te voeren hemelwater.  

 

Grondwater 

Bij de uitvoering van het veldwerk in het kader van het in bijlage 1 opgenomen bodemonderzoek was 
sprake van een grondwaterstand van 1,4 meter onder maaiveld. De gemiddelde hoogste 
grondwaterstand in het plangebied varieert van 50-60 centimeter onder maaiveld tot 60-70 centimeter 
onder maaiveld. Gevallen van grondwateroverlast zijn in de directe omgeving van het plangebied en 
in het plangebied niet bekend.  

Zoals aangegeven worden geen uitlogende materialen toegepast waardoor geen sprake is van 
uitloging die van invloed kan zijn op de kwaliteit van het grondwater.  

 

Oppervlaktewater 

Met het plan wordt vooralsnog geen nieuw oppervlaktewater gerealiseerd. 

5.10.4  Conclusie 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit plan geen negatieve gevolgen heeft voor de 
waterhuishoudkundige situatie. 
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5.11  Besluit milieueffectrapportage  

5.11.1  Algemeen 

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het 
ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage 
opgesteld moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een bestemmingsplan kan 
m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn op de volgende manieren: 

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 19j, lid 2 
van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is;  

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de 
drempelwaarden uit de onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in 
kolom 3 (plannen); 

 Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 
(besluiten) en er sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en 
D overschrijden. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval 
sprake van een m.e.r.-plicht. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het 
plan m.e.r.-beoordelingsplichtig.  

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk 
tegelijkertijd opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het 
bestemmingsplan in deze gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie 
van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan 
wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten 
worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de 
definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet 
het aan de definitie van het besluit.  

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke 
wijziging die daarin is aangebracht is het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Indien een activiteit een omvang heeft die onder 
de in onderdeel D genoemde drempelwaarden ligt, moet het bevoegd gezag zich er nog steeds van 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 
'vergewisplicht'. Op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling dient te 
worden vastgesteld 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.  

5.11.2  Beoordeling 

5.11.2.1  Artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998 

Zoals verwoord in 5.8.2.1 is de invloedssfeer van de activiteit beperkt en is geen sprake van 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Een passende 
beoordeling op basis van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 is in het kader van dit 
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Derhalve is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis 
van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.  

5.11.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.  

Dit bestemmingsplan voorziet in een directe eindbestemming voor wat betreft de binnen het 
plangebied geplande ontwikkeling en voldoet daarmee aan de definitie van een 'besluit' als bedoeld in 
het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. 
en de daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden.  
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In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit 
m.e.r., er is derhalve geen sprake van een directe m.e.r.-plicht. Op basis van onderdeel D kan de in 
dit plan besloten ontwikkeling worden aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'.  

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

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

 

Dit bestemmingsplan voorziet in het samenvoegen van een tweetal bestaande bedrijfspercelen. 
Hiertoe wordt een bosje deels verwijderd en worden deze gronden bestemd als 'Bedrijventerrein'. De 
oppervlakte van deze aan het bedrijfsperceel toe te voegen gronden bedraagt circa 1.280 m2. 
Hiermee blijft dit bestemmingsplan ruimschoots beneden de drempelwaarde (een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer). Er is derhalve geen sprake van een m.e.r.-
beoordelingsplicht. 

Zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder de 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen hebben. 

Indien de maximale planologische mogelijkheden van dit plan worden vergeleken met de 
drempelwaarden uit onderdeel D van het Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er gezien: 

 de kenmerken van het project; 
 de plaats van het project; en 
 de kenmerken van het potentiële effect; 

sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele malen kleinschaliger is. Er is 
geen sprake van belangrijk nadelige milieugevolgen, dit is onder andere gebleken uit de voorgaande 
paragrafen in dit hoofdstuk. Daarnaast zijn de potentiële effecten van het project, in relatie tot de 
kenmerken en de plaats van het project, dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit 
bestemmingsplan geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maken.  

5.11.3  Conclusie  

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen 
te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten 

6.1  Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het 
maken van het juridische bindende deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. De 
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, 
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige 
en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, alsmede 
de functie van visualisering van de bestemmingen. 

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

 

6.2  Plansystematiek 

6.2.1  Algemeen 

In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van 
bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de 
Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar 
stellen van bestemmingsplannen. 

De SVBP 2012 maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 
opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot 
een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid. De benaming van de 
bestemmingen en de volgorde van de regels, evenals de weergave van de bestemmingen in het plan 
komen overeen met de SVBP 2012. 

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd 
dienen te worden, uiteengezet. 

De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, te weten: 

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

6.2.2  Inleidende regels 

 Begrippen (Artikel 1): 

In dit artikel zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze 
worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig 
voor begrippen die gebruikt worden in de regels. 

 

 Wijze van meten (Artikel 2): 

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

6.2.3  Bestemmingsregels 

In hoofdstuk 2 zijn de regels voor wat betreft de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen 
opgenomen. De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit: 

 Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan binnen deze 
bestemming. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende 
functies;  
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 Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, is hier 
vastgelegd; 

 Nadere eisen: deze regel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om bij 
vergunningverlening nadere eisen te stellen. Alleen daar waar het wenselijk is om bij de 
vergunningverlening sturend te kunnen optreden, heeft de bevoegdheid tot het stellen van nadere 
eisen toegevoegde waarde. De bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen dient objectief 
begrensd te zijn en duidelijke criteria te bevatten;  

 Afwijken van de bouwregels: op basis van deze regel hebben burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid om bij omgevingsvergunning op ondergeschikte punten af te wijken van de bij recht 
gegeven bouwregels binnen een bestemming; 

 Specifieke gebruiksregels: met deze regel wordt aangegeven welke vormen van gebruik in ieder 
geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke 
toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het op 
voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde functies; 

 Afwijken van de gebruiksregels: deze regel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
toegekend om met omgevingsvergunning af te wijken van functies die in eerste aanleg strijdig zijn 
met de bestemmingsomschrijving of de specifieke gebruiksregels; 

 Wijzigingsbevoegdheid: op basis van deze wijzigingsbevoegdheid is aan burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid gegeven om de milieucategorie ter plaatse, onder voorwaarden, te 
wijzigen.  

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

6.2.4  Algemene regels 

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

 Anti-dubbeltelregel (Artikel 5) 

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

 

 Algemene bouwregels (Artikel 6) 

Deze bepaling geeft algemene regels ten aanzien van het bouwen en hoe hierbij wordt omgegaan 
met ondergeschikte bouwdelen. 

 

 Algemene gebruiksregels (Artikel 7) 

In deze regel is aangegeven wat onder strijdig gebruik wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de 
gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. 
Daarnaast worden in dit artikel tevens gebruiksregels gegeven voor wat betreft het parkeren. In 
paragraaf worden deze regels afzonderlijk toegelicht.  

 

 Algemene aanduidingsregels (Artikel 8) 

In dit artikel is de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' opgenomen. Voor een nadere toelichting 
hierop wordt verwezen naar paragraaf 5.7.  

 

 Algemene afwijkingsregels (Artikel 9) 

In deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om bij een 
omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. 
De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.  
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 Overige regels (Artikel 10) 

In deze regel is aangegeven dat de wettelijke regelingen die in het bestemmingsplan worden 
genoemd ten tijde van de vaststelling van het plan gelden.  

6.2.5  Overgangs- slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is 
aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit 
bestemmingsplan. In de slotregel wordt aangegeven onder welke titel het plan bekend staat.  

 

6.3  Bestemmingen 

'Bedrijventerrein' (Artikel 3) 

Gebruik 

Conform het geldend bestemmingsplan ter plaatse van het bestaande bedrijfsperceel zijn de gronden 
in het plangebied bestemd als 'Bedrijventerrein'. In dit geval worden binnen deze bestemming bij 
recht bedrijven in de categorie 3.1 en 3.2 toegestaan. Ondergeschikt hieraan zijn onder andere niet-
zelfstandige kantoren, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan.  

In de specifieke gebruiksregels worden een aantal vormen van gebruik expliciet uitgesloten. Het 
betreft onder meer detailhandel, voor zover geen onderdeel uitmaken van het toegestane gebruik, 
horeca en het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen.  

In de specifieke gebruiksregels is tevens een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Deze 
verplichting strekt ertoe dat het als bijlage bij de regels opgenomen beplantingsplan ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.  

 

Bouwen 

Qua bouwregels is bepaald dat uitsluitend mag worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming 
is met de bestemming. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag en daar 
waar bovengrondse gebouwen aanwezig zijn. De bedrijfsgebouwen moeten worden opgericht binnen 
het bouwvlak waarbij de maximaal toegestane bouwhoogte 10 meter mag bedragen. 

Tot slot zijn binnen deze bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt in erf- en terreinafscheidingen, vlaggen- en lichtmasten en overige 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Deze maximale toegestane bouwhoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde is vastgelegd in de regels van dit plan. 

 

'Groen' (Artikel 4) 

Gebruik 

De in de groenstrook aan de noordzijde van het plangebied is bestemd als 'Groen'. Gronden met 
deze bestemming zijn hoofdzakelijk bedoeld voor groenvoorzieningen conform het beplantingsplan. 
Daarnaast worden onder andere ook voorzieningen ten behoeve van de afvoer, berging en infiltratie 
van hemelwater toegestaan.  

Het gebruik van deze gronden voor bijvoorbeeld het opslaan, storten of bergen van materialen, 
producten en mest is aangemerkt als strijdig gebruik.  

 
Bouwen 

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde zijn binnen deze bestemming toegestaan. Eén en ander verbonden aan een 
maximale maatvoering wat betreft bouwhoogte.  
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6.4  Gebruiksregels parkeren 

6.4.1  Algemeen 

In het bestemmingsplan zijn planregels opgenomen ten behoeve van het parkeren, het laden en het 
lossen. Als fundament zijn de voormalige bepalingen van de bouwverordening gebruikt. Het 
voortborduren op de bepalingen van de bouwverordening heeft als voordeel dat hierover veel 
jurisprudentie is. De opvattingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn 
bekend.  

Toegevoegd is het gebruik. De eisen voor het parkeren/laden/lossen gelden dus niet alleen meer voor 
bouwen. Bij een gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende parkeerruimte en laad- 
en losruimte. 

6.4.2  Parkeren op eigen terrein 

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

6.4.3  Bepalen parkeerbehoefte 

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen in dit geval de parkeernormen zoals opgenomen in 
de CROW-publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)' de 
leidraad. Het betreffen parkeernormen die gelden op het moment van besluitvorming van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Indien er geen omgevingsvergunning vereist is, dan zijn de 
parkeernormen bepalend die gelden op het moment dat de gebruiksverandering feitelijk plaatsvindt.  

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

6.4.4  Afmetingen parkeerplaatsen 

Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo 
geldt er een andere afmeting voor een haakse en gestoken parkeerplaats dan voor een parkeerplaats 
bestemd voor langs parkeren. De breedte van het parkeervak moet bij haaks en gestoken parkeren 
minimaal 2,50 meter zijn en bij langs parkeren minimaal 2,00 meter. De lengte (diepte) van het 
parkeervak moet bij haaks en gestoken parkeren minimaal 5,00 meter zijn en bij langs parkeren 
minimaal 5,50 meter. Indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld verhouding 
rijbaanbreedte met de breedte van de opstelplaats), kan door middel van een omgevingsvergunning 
worden afgeweken van de afmetingen. 

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

  



 
 
 

38                 

 

6.4.5  Laden en lossen 

Het laden en lossen dient net zoals bij het parkeren in beginsel op eigen terrein plaats te vinden. 
Aanvragers van een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen of er voldoende 
laad- en losruimte op eigen terrein wordt gerealiseerd. Indien er op het eigen terrein onvoldoende 
laad- en losruimte is en initiatiefnemer gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid, zal de 
initiatiefnemer moeten aantonen dat er sprake van bijzondere omstandigheden dan wel dat op een 
andere wijze in de laad- en losruimte wordt voorzien. Het bepalen van de benodigde laad- en 
losruimte is zodanig casuïstisch dat hiervoor geen gemeentelijke normen zijn vastgesteld. Het betreft 
maatwerk. 
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid 

7.1  Kostenverhaal 

Uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen is dat deze voor de gemeente budgetneutraal worden 
ontwikkeld. Op grond van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 
6.12 lid 4 Wro is de gemeenteraad van Dinkelland verplicht om de kosten te verhalen en een 
exploitatieplan vast te stellen gelijktijdig met het besluit (het bestemmingsplan) waarop het 
exploitatieplan betrekking heeft. Niet in alle gevallen is de gemeenteraad verplicht een exploitatieplan 
vast te stellen. Op grond van artikel 6.12 lid 2 kan de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland 
besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als aan de cumulatieve bepalingen van artikel 6.12, lid 2 
sub a, b en c is voldaan. 

In dit geval is het verhaal van de kosten anderszins verzekerd en wordt derhalve aan de cumulatieve 
bepalingen van artikel 6.12, lid 2 voldaan. De verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan 
geldt in dit geval dan ook niet. De gemeente Dinkelland is momenteel nog eigenaar van de gronden. 
Door de verkoop van de gronden worden inkomsten gegenereerd waarmee de kosten voor het 
voeren van de procedure (ambtelijke kosten, kosten onderzoeken etc.) gedekt zijn.  

 

7.2  Financiële haalbaarheid 

De planologische ontwikkeling leidt tot een waardevermeerdering van de grond. De kosten die 
gemaakt worden zijn een investering ten einde de waardevermeerdering te kunnen realiseren. 
Wanneer de kosten en opbrengsten naast elkaar worden gelegd is er sprake van een positief saldo. 
Er zijn geen onvoorziene hoge kosten te verwachten. Ook is er geen sprake van onzekere financiële 
bijdragen van anderen. De financieel-economische haalbaarheid is hiermee in voldoende mate 
aangetoond. 
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg, inspraak & procedure 

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. 
Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan 
moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter inzage gelegd kan worden. Daarnaast is er de 
gelegenheid om in het voortraject belanghebbenden te laten inspreken conform de gemeentelijke 
verordening. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het 
bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro). 

 

8.1  Vooroverleg 

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

8.1.1  Het Rijk 

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

8.1.2  Provincie Overijssel 

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen 
waarvoor geen vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt en in een zogenoemde "Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen" bepaalde 
categorieën aangewezen waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. In deze lijst is voor wat betreft 
plannen in bestaand stedelijk gebied/ bestaand bebouwd gebied ( het plangebied wordt hiertoe 
gerekend) welke voorzien in bedrijfsdoeleinden het volgende opgenomen:  

"Plannen/projectbesluiten voor bedrijfsdoeleinden met bijbehorende voorzieningen als wegen en 
groen mits in lijn met de gemeentelijke bedrijfsterreinenvisie waarover overeenstemming is bereikt 
met buurgemeenten en die de instemming heeft van GS van Overijssel." 

Zoals uit paragraaf 4.3.2 blijkt is het bestemmingsplan in overeenstemming met de gemeentelijke 
bedrijventerreinenvisie. Over deze bedrijventerreinenvisie is overeenstemming bereikt met de 
provincie Overijssel. Gezien het vorenstaande kan, ook gezien de relatief beperkte planologische 
betekenis van dit plan, worden afgezien van het voeren van vooroverleg met de provincie Overijssel. 

8.1.3  Waterschap Vechtstromen 

Het waterschap is geïnformeerd over het plan door middel van de digitale watertoets (zie ook 5.10.3). 
Omdat sprake is van de 'normale procedure wordt het plan in het kader van vooroverleg voorgelegd 
aan het waterschap.  

 

8.2  Inspraak 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in de Wro zelf niet 
verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen 
bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 
150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden 
geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen 
maken.  

In het kader van onderhavig bestemmingsplan vindt, gezien de in vergelijking met de bestaande 
bedrijfspercelen beperkte omvang van de aan de bedrijfspercelen toe te voegen gronden, geen 
inspraak plaats. 
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8.3  Vaststellingsprocedure 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 t/m 3.9 
van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan heeft in dit kader ter inzage gelegen voor een 
periode van zes weken. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ingekomen tegen het plan.  

 

8.4  Beroep 

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. 
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het 
plan na deze beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

http://www.bodemloket.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
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BIJLAGE 3 

BOORSTATEN 

 



Projectcode: 2015.0414

Projectnaam: Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Fieten

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 

grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

roesthoudend, oranje, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

190

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 

grindig, donkergrijs, Zuigerboor
200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindig, donkergrijs, Zuigerboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 

grindig, donkergrijs, Zuigerboor

250

Zand, matig grof, zwak siltig, beige, 

Zuigerboor

320
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Projectnaam: Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: R. Fieten

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 03
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, grijs, Edelmanboor
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Gestaakt op beton
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen oer, donkerbruin, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, matig roesthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

roest, beige, Edelmanboor

130
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, bruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

oerhoudend, donker beigeoranje, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 

roesthoudend, oranje, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, uiterst roesthoudend, 

oranjebruin, Edelmanboor
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Boring: 09
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen oer, bruin, 

Edelmanboor

50
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Boring: 10
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen oer, bruin, 

Edelmanboor
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Boring: 11
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen oer, bruin, 

Edelmanboor
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Boring: 13

0

50

1

akker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen oer, bruin, 

Edelmanboor
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humeus, matig wortelhoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
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humeus, sporen oer, geelbruin, 

Edelmanboor
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humeus, bruin, Edelmanboor
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Boring: 18
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bruingrijs, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

50

Boring: 21
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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TOETSING ANALYSECERTIFICATEN 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 
 

BIJLAGE 5 

ANALYSECERTIFICATEN 



T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 13-07-2015

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-07-2015

Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

2015.0414
2015075706/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

1 2 3 4 5

1/2

2015.0414

Analysecertificaat

13-07-2015/11:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-07-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015075706/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.1% (m/m) 90.4 88.6 87.1 86.0Droge stof

S 2.4% (m/m) ds 2.6 3.2 <0.7 1.6Organische stof

Q 97.4% (m/m) ds 97.3 96.7 99.3 98.3Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds <2.0 2.3 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

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

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

S <5.0mg/kg ds 5.4 6.7 <5.0 <5.0Koper (Cu)

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

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

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

S 12mg/kg ds 12 11 <10 <10Lood (Pb)

S 22mg/kg ds <20 20 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

5.3mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

37mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

43mg/kg ds 6.3 7.3 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

32mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 120mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

BG boring 20

MM BG1

MM BG2

MM OG1

MM OG2 8640658

8640657

8640656

8640655

8640654

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

1 2 3 4 5

2/2

2015.0414

Analysecertificaat

13-07-2015/11:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-07-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015075706/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.41mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.27mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.23mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

1.8mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

BG boring 20

MM BG1

MM BG2

MM OG1

MM OG2 8640658

8640657

8640656

8640655

8640654

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

06-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015075706/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG boring 20 8640654 20  0  10 05325053011

MM BG1 8640655 04  0  50 05325052411

 8640655 05  0  50 05325052841

 8640655 01  0  30 05325052471

 8640655 08  0  50 05323643261

 8640655 10  0  50 05323644681

 8640655 11  0  50 05323643231

 8640655 12  0  50 05323644041

 8640655 14  0  50 05325052951

 8640655 15  0  50 05325052861

 8640655 17  0  50 05323644711

MM BG2 8640656 02  0  50 05325052891

 8640656 03  0  50 05326255601

 8640656 06  0  30 05325052831

 8640656 07  0  40 05323643611

 8640656 18  0  45 05325052961

 8640656 19  0  45 05323643911

 8640656 21  0  50 05323643871

 8640656 22  0  50 05325052821

 8640656 23  0  45 05323638631

 8640656 24  0  50 05323638121

MM OG1 8640657 05  60  100 05323638782

 8640657 01  50  100 05325052513

 8640657 05  100  130 05325052973

 8640657 01  100  150 05325052464

 8640657 04  130  170 05325052394

 8640657 01  150  190 05325052455

MM OG2 8640658 02  80  130 05323638573

 8640658 03  105  150 05325052503

 8640658 06  50  90 05325052883

 8640658 07  50  100 05323643133

 8640658 03  150  200 05325052444

 8640658 06  90  130 05325053004

 8640658 07  110  130 05323644354

 8640658 02  150  200 05325052335

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015075706/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015075706/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

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

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8640654  
Certificate no.: 2015075706
Sample description.:       BG boring 20

 V  
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T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 20-07-2015

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-07-2015

Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

2015.0414
2015079613/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Koggelsteeg ong. te Ootmarsum

1 2 3

R. Fieten 1/2

2015.0414

Analysecertificaat

20-07-2015/18:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015079613/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 300µg/L 330 330Barium (Ba)

S 0.41µg/L 0.35 <0.20Cadmium (Cd)

S 16µg/L 6.3 <2.0Kobalt (Co)

S 9.3µg/L 41 2.2Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 39µg/L 25 5.4Nikkel (Ni)

S 2.4µg/L 2.8 <2.0Lood (Pb)

S 200µg/L 240 120Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen
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S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 33Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 22Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 23Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 88Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram
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 8651924 03  150  250 08003201032
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Opmerking 1)

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeLVI-GC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)
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DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN 
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TOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIATOETSINGSCRITERIA 
 
 
 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007  
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)). 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, 

waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De 
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de 
grond; 
 

Streefwaarde: deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te 
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen; 

 
Interventiewaarde: deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke 
(bodem)verontreiniging. 

 
Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het 
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde). 
 
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de 
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een 
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie. 
 
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en 
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst 
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).  
 
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index 
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte 
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde 
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. 
 
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het 
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.  
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ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 
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 blad 1 van 1 
ONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NENONDERZOEKSSTRATEGIE NEN----5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET5740 VOOR EEN "NIET----VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE.VERDACHTE" LOCATIE. 
 
 
.1.1.1.1    VeldwerkVeldwerkVeldwerkVeldwerk    
 

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische 
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens 
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002. 
 
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur. 
 
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met 
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie. 
 
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de 
locatie. 
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen. 

 
 
.2.2.2.2    Laboratorium onderzoekLaboratorium onderzoekLaboratorium onderzoekLaboratorium onderzoek    
 

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te 
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie. 
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld. 
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.  
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740. 
 
Standaard pakket bodem (nieuw): 
• Lutum en organische stof 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Minerale olie 
• PAK (10 VROM) 
• PCB (7) 
 
Standaard pakket grondwater (nieuw): 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Aromaten (BTEXN) en styreen 
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,  
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform 
• Minerale olie 
 
 
De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden 
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt. 
 
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk 
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd. 
 
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald. 
 
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het 
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van 
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters. 
 
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen 
waaronder de BRL 2000 en AS3000 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor het verwijderen van beplanting op een perceel dat is gelegen tussen de 

Wiemselweg en de Koggelsteeg in Ootmarsum. Deze grond maakt onderdeel uit van bedrijventerrein de 

Mors IV. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet. 

 

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

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

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

voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied en beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

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

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

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

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

en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL). 

Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op 

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

bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit agrarisch cultuurland, een bosje en een smalle houtsingel. Het agrarisch 

cultuurland was tijdens het veldbezoek in gebruik als maïsland. Dit gewas vormt een nagenoeg ongeschikt 

leefgebied voor de meeste beschermde soorten. Mogelijk wordt het agrarisch cultuurland benut als 

broedplaats door sommige vogelsoorten. De opgaande beplanting vormt een geschikt leefgebied voor 

verschillende vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdierensoorten. De amfibieën benutten de 

beplanting mogelijk als foerageergebied en als overwinteringslocatie, de grondgebonden zoogdieren 

benutten het mogelijk als foerageergebied maar bezetten er geen vaste rust- of voortplantingslocaties. 

Vogels benutten de beplanting en de bodem als broedplaats. Er nestelen alleen vogels in het gebied 

waarvan de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Vleermuizen benutten 

de kronen en de randen van de beplanting om te foerageren, maar zij bezetten geen vaste 

verblijfplaatsen in het gebied.  

Om de werkzaamheden in overeenstemming met de Ff-wet uit te voeren dient rekening gehouden te 

worden met mogelijk aanwezige bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. De meest geschikte 

periode om de beplanting te rooien is in de actieve periode van amfibieën, maar buiten het broedseizoen 

van vogels (meest geschikte periode = augustus-oktober). Voor het verstoren van amfibieën geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen, voor het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten kan geen 

ontheffing verkregen worden. De functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt 

door de voorgenomen activiteit niet aangetast.  

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties mits rekening gehouden wordt met de 

aanwezigheid van bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden. 

 

Het plangebied ligt niet in de Ecologische hoofdstructuur, Natura 2000-gebied of waardevolle waterloop. 

Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de EHS, 

Natura2000-gebied en waardevolle waterlopen buiten het plangebied. Er is geen nader onderzoek nodig 

en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor het verwijderen van beplanting op een perceel dat is gelegen tussen de 

Wiemselweg en de Koggelsteeg in Ootmarsum. Deze grond maakt onderdeel uit van bedrijventerrein de 

Mors IV. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de ecologische hoofdstructuur en de 

Natuurbeschermingswet. 

 

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

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

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

voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe 

omgeving van het plangebied en beschermd natuurgebied en de ecologische hoofdstructuur.  

 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied ligt tussen de Koggelsteeg en de Wiemselweg aan de noordoostrand van Ootmarsum. Het 

ligt op de overgang van bedrijventerrein de Mors IV naar het buitengebied. Op onderstaande afbeelding 

wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid met de cirkel. 

 

 
Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit twee akkerpercelen, een bosje met jonge opgaande beplanting en een smalle 

houtsingel. Tijdens het veldbezoek waren de akkers ingezaaid met snijmais. Het bosje dat centraal in het 

onderzoeksgebied ligt bestaat uit een gemengde loofhoutopstand met berk, lijsterbes, sporkehout, 

zomereik, Gelderse roos, vlier en veldesdoorn. Het bosje is enkele jaren geleden aangelegd als onderdeel 

van de inrichting van bedrijventerrein de Mors IV. De smalle houtsingel aan de westzijde van het 

plangebied vormt een relict van een oude houtsingel en bestaat uit ratelpopulier, berk en eik. Opgaande 

bebouwing en open water ontbreken in het onderzoeksgebied. Op onderstaande afbeelding wordt het 

plangebied in detail weergegeven. In de bijlage van dit rapport zijn enkele foto’s van het 

onderzoeksgebied opgenomen.  
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Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de rode lijn weergegeven.  
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Voor de herinrichting van het plangebied dient de huidige beplanting gerooid te worden. Deze wordt 

vervangen door beplanting aan de noordzijde van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de 

wenselijke inrichting van het plangebied weergegeven.  

 

 
Voorgenomen inrichting van het plangebied. geel: bouwgrond, groen: beplanting.  

 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, licht, stof en trillingen door rooi- en bouwwerkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soort en; 

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het zijn dat een activiteit een negatief effect heeft 

op beschermde soorten of - natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. 

De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van de tijdelijke en/of 

permanente nieuwe situatie. De gevoeligheid voor negatieve effecten verschilt per soort, activiteit en tijd 

van het jaar.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van het verwijderen van de huidige beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats 

en het aanleggen van nieuwe beplanting wordt als lokaal beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen negatief 

effect van ontwikkeling merkbaar is buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de ontwikkel- en 

exploitatiefase  geluid, trilling en stof merkbaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en 

kortdurend en hebben geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied. De 

voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op soorten en/of habitat buiten het plangebied.  
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4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied en de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied 

De bescherming van Natura2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied wordt geregeld via de 

Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze 

gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding 

van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied ligt niet in- of in de directe omgeving van Natura2000-gebied. Op onderstaande kaart 

wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 

 
Ligging van Nature2000-gebied nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt buiten Natura2000-gebied en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. 

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-

gebied.  

 

Conclusie  

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen Natuurbeschermingswet-

vergunning aangevraagd te worden.  

 

 

4.3 Ecologische Hoofdstructuur  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur 

in hun provincies. De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in de EHS dient met name uitgevoerd 

te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet van belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere 
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belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, 

landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 

doelstelling van de EHS is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 

waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij hanteren we de zogenaamde EHS-

spelregels: herbegrenzing van de EHS, saldering van negatieve effecten en toepassing van het 

compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de 

provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van 

de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. de EHS 

Het plangebied ligt niet in de EHS en ligt niet direct naast gronden die tot de EHS behoren. Op 

onderstaande kaart wordt de ligging van de EHS in de omgeving van het plangebied weergeven.  

 

     
Ligging van de EHS nabij het plangebied. Het plangebied wordt met de ster aangeduid.  

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen 

negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS heeft.  

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in EHS en vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen 

negatief effect op de EHS. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.4 Waterlopen uit de Kaderrichtlijn water 

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid de Kaderrichtlijn Water (KRW) in landelijke beleidsuitgangspunten, 

kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van de KRW. Zij is dit mede namens de andere rijkspartijen en in nauw overleg met provincies, 

waterschappen en gemeenten. In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking in het waterbeheer en 

-beleid tussen deze partijen vastgelegd. 

 

Per stroomgebied moet in 2009 in stroomgebiedsbeheerplannen zijn aangegeven hoe de waterkwaliteit 

kan worden verbeterd. Nederland is verdeeld over vier internationale stroomgebiedsdistricten: Rijn, 

Maas, Schelde en Eems. Tot een stroomgebieddistrict behoort niet alleen het water van de hoofdrivier, 

maar al het water in het betreffende gebied. 

 

Ligging nabij waardevolle waterloop 

Het plangebied ligt niet in of direct naast een waterloop uit de Kaderrichtlijn water.  
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Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op wateren welke 

zijn aangewezen in het kader van de kaderrichtlijn water.  

 

4.5 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in- of in de directe nabijheid van de EHS, beschermd natuurgebied of waardevolle 

waterloop. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteit uit te voeren.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 8 juli 2015 onderzocht op het 

voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van deze soorten 

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

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

kevers. De inventarisatie is te voet in het terrein uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden 

(bewolkt, temperatuur 17 ℃ en een matig zuidwestenwind).  

 

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

onderdelen: 

• Veldbezoek op 8 juli 

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

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma 2011) 

 

 

Flora en vegetatie 

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

onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en 

of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid dat er zich 

nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het onderzoeksgebied 

bevinden. De onderzoeksperiode is geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogels vast te 

stellen. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting gemaakt worden van de 

potentieel aanwezige soorten in het betreffende onderzoeksgebied. 

 

Zoogdieren 

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

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

onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Op basis 

van landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt worden 

van de potentiële functie van het onderzoeksgebied voor vleermuizen en of de uitgevoerde inventarisatie 

voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

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

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

kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is voor beschermde 

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

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van dagvlinders omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  
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Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kevers en mieren omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde kever- en mierensoorten ontbreekt.  

 

Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied niet onderzocht op het voorkomen van vissen en kreeftachtige omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, aard, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er beschermde soorten worden aangetroffen uit de 

volgende groepen: 

 

• Kevers 

• Vissen en kreeftachtigen  

• Vaatplanten 

• Libellen 

• Dagvlinders 

• Reptielen 

• Amfibieën 

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Grondgebonden zoogdieren (verblijfsplaatsen en foerageergebied) 

• Vogels (nestplaats) 

• Vleermuizen (foerageergebied) 

 

5.3 Resultaten  

 

Planten 

Er zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten waargenomen. Het plangebied bestaat 

grotendeels uit akkerland met een monocultuur van mais. De akkers worden bespoten tegen ongewenste 

kruiden. Het bosje bestaat uit een jonge aanplant op voormalige landbouwgrond.  

 

Amfibieën& reptielen 

Er zijn in het plangebied geen amfibieën en reptielen waargenomen. Het plangebied bestaat grotendeels 

uit bouwland en voor een klein deel uit opgaande beplanting. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het onderzoeksgebied ongeschikt als leefgebied voor reptielen en matig geschikt als leefgebied 

voor amfibieën. Het maïsland vormt een ongeschikt leefgebied voor amfibieën, maar de opgaande 

beplanting behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische 

amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. Deze soorten benutten de 

singel en het bosje mogelijk als foerageer- en overwinteringsgebied. Geschikte voortplantingswateren 

ontbreken in het plangebied. Net ten zuiden van het plangebied ligt een voor amfibieën geschikt 

voortplantingswater. 

 

Broedvogels  

Er zijn in het onderzoeksgebied verschillende broedvogelsoorten waargenomen zoals Houtduif, Fitis, 

Tjiftjaf, Merel en Vink. Het is aannemelijk dat deze soorten in de opgaande beplanting in het 

onderzoeksgebied nestelen. Mogelijk nestelen weidevogels als Kievit en Scholekster op het bouwland in 

het onderzoeksgebied.  
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Zoogdieren; vleermuizen 

Vleermuizen kunnen verblijfplaatsen bezetten in gebouwen, in (natuurlijke) holen en schors van bomen. 

Geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het onderzoeksgebied. Mogelijk bezetten 

vleermuizen een verblijfplaats in gebouwen en/of bomen net buiten het onderzoeksgebied.  

 

Het is aannemelijk dat vleermuizen langs de randen en kronen van de opgaande beplanting in het 

onderzoeksgebied foerageren. Het bouwland vormt een ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen.  

Gezien de beperkte omvang van geschikt foerageergebied, heeft het plangebied nauwelijks betekenis als 

foerageergebied voor vleermuizen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het is 

aannemelijk dat soorten als egel, konijn, haas, ree en marterachtigen incidenteel in het gebied 

voorkomen. Deze soorten bezetten geen vaste rust of voortplantingslocaties in het gebied, maar benutten 

het plangebied als foerageergebied. Vooral het kleine bosje vormt een geschikt foerageergebied voor 

grondgebonden zoogdieren.  

 

Dagvlinders 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Kevers en mieren 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Weekdieren  

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

 

 

5.4 Toetsingskader 

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

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

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

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

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

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

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

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

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

tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, 
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mits er gewerkt wordt volgens een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland goedgekeurde 

gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en 

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

verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Flora 

In het onderzoeksgebied komen geen beschermde plantensoorten voor. De voorgenomen activiteit heeft 

geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Broedvogels 

Er nestelen verschillende vogelsoorten in onderzoeksgebied. Van de in het gebied nestelende soorten zijn 

uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die 

leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten (zoals rooien van beplanting/bouwrijp maken terrein) 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om 

de werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. Voor het verstoren/vernielen van bezette 

vogelnesten kan geen ontheffing verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een door de 

wet erkend belang wordt beschouwd. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Indien rekening 

wordt gehouden met de aanwezigheid van bezette vogelnesten, dan heeft de voorgenomen activiteit 

geen wettelijke consequenties.  

 

Zoogdieren; vleermuizen 

 

M.b.t. verblijfplaatsen  

Er bevinden zich geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied en de 

voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen buiten het 

onderzoeksgebied. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t. foerageergebied  

Mogelijk foerageren sommige vleermuissoorten incidenteel en kortstondig in het onderzoeksgebied. De 

betekenis van het plangebied als foerageergebied is beperkt en deze functie wordt door de voorgenomen 

activiteit niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect 

van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing 

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t vliegroute 

Het onderzoeksgebied maakt geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. De voorgenomen 

activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Zoogdieren; grondgebonden soorten 

Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische 

grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor het 

verstoren, verwonden en doden van tabel1-soorten geldt een algemene vrijstelling van de 

verbodsbepalingen (doden, verwonden, verstoren) van de Ff-wet omdat de voorgenomen activiteit wordt 

beschouwd als een ruimtelijke ontwikkeling. De in het gebied voorkomende soorten benutten het gebied 

als foerageergebied en bezetten er geen vaste rust- of voortplantingslocaties. Door uitvoering van de 

voorgenomen activiteit worden de in het gebied voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten niet 
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verstoord, verwond of gedood omdat deze soorten mobiel zijn en het gebied vermoedelijk tijdig verlaten 

hebben. In het kader van de algemene zorgplicht hoeven er geen maatregelen genomen te worden. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Amfibieën en reptielen 

Het plangebied behoort niet tot het functionele leefgebied van reptielen, maar wel tot het functionele 

leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten. Deze soorten staan vermeld in 

tabel 1 van de FF-wet. Voor het verstoren, verwonden en doden van tabel1-soorten geldt een algemene 

vrijstelling van de verbodsbepalingen (doden, verwonden, verstoren) van de Ff-wet omdat de 

voorgenomen activiteit wordt beschouwd als een ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de algemene 

zorgplicht dient het onnodig lijden of doden van dieren voorkomen te worden. Amfibieën komen in de 

actieve periode vermoedelijk in zeer lage aantallen in het onderzoeksgebied, mogelijk benutten amfibieën 

de strooisellaag om te overwinteren. Om amfibieën in winterslaap niet te verstoren dient de beplanting in 

het onderzoeksgebied buiten de winterrustperiode van amfibieën verwijderd te worden. Indien rekening 

gehouden wordt met de winterrustperiode van amfibieën, dan hoeven er in het kader van de algemene 

zorgplicht geen nadere maatregelen genomen te worden. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde dagvlindersoorten. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor deze soorten. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde libellensoorten. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor deze soorten. Nader onderzoek of het 

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde kever- en 

mierensoorten. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie voor deze soorten. Nader 

onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

Geschikte habitat voor vissen en kreeftachtigen ontbreekt in het onderzoeksgebied. Nader onderzoek of 

het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Geen soorten tabel 

2-3 

Niet van toepassing geen 

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

Verschillende 

soorten  

Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde 

dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk 

verontrusten van beschermde 

dieren 

Artikel 12: Verbod: zoeken, 

rapen, beschadigen, vernielen 

of uit nesten nemen van 

Beplanting rooien buiten 

voortplantingsperiode 
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eieren 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

nestplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; 

functionaliteit van het 

leefgebied 

(foerageergebied + 

vliegroutes) 

Mogelijk div. 

soorten 

Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Amfibieën Geen soorten tabel 

2-3 

Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde 

dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk 

verontrusten van beschermde 

dieren 

Beplanting rooien buiten 

winterslaapperiode van 

amfibieën  

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Dagvlinders Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Libellen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Overige ongewervelde Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 

september-februari  is de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 
Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 

5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  
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6. Conclusies en advies 

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

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

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

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

en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen NEPROM (zie: www.NEPROM.NL). 

Deze gedragscode geeft aan hoe bedrijven zorgvuldig met beschermde dier- en plantensoorten op 

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

bezette vogelnesten en jaar rond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit agrarisch cultuurland, een bosje en een smalle houtsingel. Het agrarisch 

cultuurland was tijdens het veldbezoek in gebruik als maïsland. Dit gewas vormt een nagenoeg ongeschikt 

leefgebied voor de meeste beschermde soorten. Mogelijk wordt het agrarisch cultuurland benut als 

broedplaats door sommige vogelsoorten. De opgaande beplanting vormt een geschikt leefgebied voor 

verschillende vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdierensoorten. De amfibieën benutten de 

beplanting mogelijk als foerageergebied en als overwinteringslocatie, de grondgebonden zoogdieren 

benutten het mogelijk als foerageergebied maar bezetten er geen vaste rust- of voortplantingslocaties. 

Vogels benutten de beplanting en de bodem als broedplaats. Er nestelen alleen vogels in het gebied 

waarvan de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de nestplaats. Vleermuizen benutten 

de kronen en de randen van de beplanting om te foerageren, maar zij bezetten geen vaste 

verblijfplaatsen in het gebied.  

Om de werkzaamheden in overeenstemming met de Ff-wet uit te voeren dient rekening gehouden te 

worden met mogelijk aanwezige bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. De meest geschikte 

periode om de beplanting te rooien is in de actieve periode van amfibieën, maar buiten het broedseizoen 

van vogels (meest geschikte periode = augustus-oktober). Voor het verstoren van amfibieën geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen, voor het verstoren/vernielen van bezette vogelnesten kan geen 

ontheffing verkregen worden. De functie van het gebied als foerageergebied voor vleermuizen wordt 

door de voorgenomen activiteit niet aangetast.  

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties mits rekening gehouden wordt met de 

aanwezigheid van bezette vogelnesten en overwinterende amfibieën. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de Ff-wet aangevraagd te worden. 

 

Het plangebied ligt niet in de Ecologische hoofdstructuur, Natura 2000-gebied of waardevolle waterloop. 

Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de EHS, 

Natura2000-gebied en waardevolle waterlopen buiten het plangebied. Er is geen nader onderzoek nodig 

en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

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

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

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

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

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

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

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

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

weg te nemen of te verstoren. 

 

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

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

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

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

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

 

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

het projectgebied; 

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

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

 

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

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

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

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

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

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

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

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

 

Globaal betekent dit het volgende: 

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

‘zwaarte’:  

 

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

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

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

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

toets). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

plantensoort bieden als voorheen 

 

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

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

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

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

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

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

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

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

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

beperken of ongedaan te maken.  

 

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 

beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 

dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 

lijden zo beperkt mogelijk is.  
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het onderzoeksgebied  
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Bijlage 3  Watertoets 

  



datum 17-7-2015
dossiercode    20150717-63-11306

Geachte heer/mevrouw N. van Benthem,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geÃ¯nformeerd over het plan Koggelsteeg ong., De Mors te Ootmarsum door gebruik te
maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale
procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen. Naar aanleiding van deze digitale toets dient u zelf contact op te
nemen met het waterschap Vechtstromen via tel.nr. 088-2203333.

Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd.

Waterparagraaf:
In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd
worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in:
- criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze;
- criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die, voor zover van toepassing, in de waterparagraaf moeten worden
meegenomen:
- Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau
- Wateroverlast - Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht watersysteem
- Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren
- Riolering - Voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi
- Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie
- Volksgezondheid - Minimaliseren risico op watergerelateerde ziekten en plagen
- Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid
- Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast
- Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en afstemming KRW
- Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur
- Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden
- Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur

Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van het plangebied.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden.
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die niet
ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als
iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke
regelstellende instrumenten zijn, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc.

Uitgangspunten waterschap Vechtstromen:
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. Deze dienen voor het plangebied
specifiek uitgewerkt te worden.

Algemeen
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de eigenschappen van het
watersysteem.
- Bij het stedenbouwkundig plan is water duidelijk het ordenend principe voor het plan. Water vormt daarmee een belangrijk
aspect.
- Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk
zijn.



Afvalwater
- Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en douche en het eventuele
bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.

Hemelwater
- De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
- De maximale hoeveelheid te lozen water wordt genormeerd in l/s/ha. bij een maatgevende neerslaghoeveelheid in mm per
tijdseenheid. Binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen is de geldende normering per regio verschillend
vastgesteld.
- Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
- Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
- Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie en
grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
- Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van wadi's
de voorkeur.
- Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - straatgoot - wadi.
- Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelgoten
gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
- Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal of
directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal.
- In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
- Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard oppervlak
en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd.

Grondwater
- Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
- Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en eventueel
op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
- De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
- Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.

Oppervlaktewater
- Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend.
- Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geÃ¯ntegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water
beleefbaar is en goed te beheren.

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

De WaterToets 2014
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan "kavel Koggelsteeg De Mors Ootmarsum" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.1508566-0401 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan: 

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

1.3  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; 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  bebouwing: 

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

1.6  bebouwingspercentage: 

een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag 
worden bebouwd, tenzij in dit plan anders is bepaald; 

1.7  bestaand: 

ten aanzien van de bij of krachtens de Woningwet en of Wet algemene bepalingen omgevingswet 
aanwezige bouwwerken en werkzaamheden: 

a. bestaand ten tijde van de eerste terinzagelegging van dit plan; 
1. aanwezig op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen 

worden gebouwd krachtens een daartoe verleende vergunning; 
2. ten aanzien van het overige gebruik: 

b. bestaand ten tijde van het van kracht worden van dit plan; 

1.8  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.9  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats; 

1.11  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 
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1.12  bouwlaag: 

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

1.13  bouwperceel: 

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

1.14  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

1.15  bouwvlak: 

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

1.16  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden; 

1.17  detailhandel: 

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

1.18  erotisch getinte vermaaksfunctie: 

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

1.19  evenement: 

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals beschreven in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Onder een evenement wordt mede verstaan: een herdenkingsplechtigheid; 

1.20  geaccidenteerd terrein: 

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

1.21  geluidszoneringsplichtige inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 
bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.22  gebouw: 

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

1.23  geurgevoelig object: 

geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; 

1.24  horecabedrijf: 

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

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

1.26  kantoor: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden 
die verband houden met het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het bankwezen, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen; 

1.27  kelder: 

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als 
woonruimte, beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het 
bouwperceel is gelegen; bij 'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil; 

1.28  kunstobject: 

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.29  kunstwerk: 

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

1.30  niet-zelfstandige kantoren: 

een (deel van een) gebouw dat dient voor de administratieve, financiële, architectonische, juridische 
of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden ten dienste van en verbonden aan de uitoefening van 
bedrijfsactiviteiten; 

1.31  overig bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden; 

1.32  overkapping: 

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

1.33  peil: 

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

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

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

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

e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde bouwhoogte van het 
aansluitende terrein; 
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1.34  prostitutie: 

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

1.35  prostitutiebedrijf: 

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

1.36  risicovolle inrichting: 

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, 
richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het 
bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare object; 

1.37  seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
ook bedrijfsmatige was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-
pornografische aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een 
sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-
massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met 
elkaar; 

1.38  standplaats: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die 
op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen 
worden aangesloten; 

1.39  voorgevel: 

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

1.40  voorgevelrooilijn: 

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

1.41  vuurwerkbedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in 
vuurwerk, niet bedoeld de periodieke verkoop in consumentenvuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk 
en/of de daarvoor benodigde stoffen; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk: 

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

2.2  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; 

2.3  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; 

2.4  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens: 

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

Artikel 3  Bedrijventerrein 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven genoemd in de in Bijlage 
1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' een bedrijf in maximaal de 
categorie 3.1 is toegestaan; 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' een bedrijf in maximaal de 
categorie 3.2 is toegestaan; 

 

met daaraan onderschikt: 

b. openbare nutsvoorzieningen; 
c. niet-zelfstandige kantoren; 
d. groenvoorzieningen; 
e. evenementen; 
f. voorzieningen ten behoeve van afvoer, (tijdelijk) berging en infiltratie van hemelwater; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. wegen en paden; 
i. tuinen, erven en terreinen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

a. op de voor 'Bedrijventerrein' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1. 

b. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse 
gebouwen aanwezig zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag. 

3.2.2  Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' 

aangegeven hoogte bedragen; 
c. het maximale bebouwingspercentage van een bouwperceel bedraagt niet meer dan 80%. 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen; 
b. de hoogte van vlaggenmasten en lichtmasten mag ten hoogste dan 8 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overkappingen mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 3 m bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen 
aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. 
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3.4  Afwijken van de bouwregels 

3.4.1  Bouwhoogte bedrijfsgebouw 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder c en worden 
toegestaan dat de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen wordt vergroot tot 12 meter, met dien verstande 
dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. de woon- en werksituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4.2  Bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2.3 onder c en worden 
toegestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot 15 
meter, met dien verstande dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan: 

a. de woon- en werksituatie; 
b. het straat- en bebouwingsbeeld; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5  Specifieke gebruiksregels 

3.5.1  Strijdig gebruik 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of 
tot een doel, strijdig met de in lid 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt 
in ieder geval begrepen: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijven in een hogere milieucategorie dan is 
toegestaan op basis van lid 3.1; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan het in lid 3.1 toegestane 
gebruik; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en seksshops; 
e. het gebruik van gronden binnen de bestemming mag niet leiden tot een onevenredige aantasting 

van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt 
dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn; 

f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen; 
g. risicovolle inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 
h. op de gronden als bedoeld in lid 3.1 is buitenopslag toegestaan met dien verstande dat: 

1. buitenopslag ten behoeve van detailhandelsactiviteiten niet is toegestaan; 
2. buitenopslag uitsluitend is toegelaten achter de voorgevel van de op het bouwperceel 

aanwezige hoofdgebouw dan wel achter de voorgevelrooilijn indien het bouwperceel niet 
bebouwd is. 

3.5.2  Voorwaardelijke verplichting 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 
gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de 
aanleg en instandhouding van de inrichtings- en beplantingsmaatregelen conform het in bijlage 2 
opgenomen Beplantingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en 
instandhouding van de inrichtings- en beplantingsmaatregelen conform het in bijlage 
2 opgenomen Beplantingsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 
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3.6  Afwijken van de gebruiksregels 

3.6.1  Bedrijven in aard gelijkgesteld 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 in die zin dat een ander 
bedrijf wordt toe gestaan dan ter plaatse is toegestaan, mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden; 

b. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in de in Bijlage 1 opgenomen Staat van 
bedrijfsactiviteiten, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel 
worden genoemd en toegestaan zijn of bedrijven die wel zijn genoemd in de in Bijlage 1 
opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten onder een hogere categorie dan de toegestane 
categorie, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben; 

c. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven 
betreft. 

3.6.2  Buitenopslag voor rooilijn  

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.5.1 onder h en worden 
toegestaan dat opslag voor de voorgevel dan wel de voorgevelrooilijn plaatsvindt met inachtneming 
van de volgende bepalingen:  

a. buitenopslag uitsluitend is toegelaten op eigen terrein;  
b. de maximale hoogte van de buitenopslag 3 meter bedraagt;  
c. het uitzicht wordt niet dusdanig belemmerd dat daardoor de verkeersveiligheid in gevaar wordt 

gebracht;  
d. de afwijking leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige en 

architectonische kwaliteit van de omgeving.  

 

3.6.3  Voorwaardelijke verplichting 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.5.2 indien in plaats 
van de inrichtings- en beplantingsmaatregelen zoals opgenomen in het in bijlage 2 opgenomen 
Beplantingsplan andere inrichtings- en beplantingsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande 
dat: 

a. de inrichtings- en beplantingsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het Beplantingsplan 
opgenomen inrichtings- en beplantingsmaatregelen; en  

b. wat betreft landschappelijke inpassing voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau 
waarvoor de in het Beplantingsplan genoemde inrichtings- en beplantingsmaatregelen zijn 
bepaald; 

c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in de omgeving aanwezige functies en 
waarden. 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid 

3.7.1  Milieucategorie wijzigen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het 
plan te wijzigen om de gronden ter plaatse van de bestaande bedrijven genoemd in lid 3.1 onder a 
om te zetten naar de categorie 4.2 of lager, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen in elk 
geval de volgende milieubelastingscomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: 
geluid, geur, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens wordt gekeken naar de verontreiniging van 
lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele 
hinder en verkeersaantrekkende werking; 

b. het betreft geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid; 
d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

nabijgelegen gronden.` 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden in de vorm van in 
hoogte opgaand groen en groenvoorzieningen. De beplanting van de voor 'Groen' aangewezen 
gronden bestaat conform het in bijlage 2 bij de planregels opgenomen Beplantingsplan, uit 
inheemse soorten, die jaarrond zodanig groenblijvend zijn dat deze het zicht op de aangrenzende 
bestemmingen wegnemen; 

b. voet- en fietspaden; 
c. voorzieningen ten behoeve van afvoer, berging en infiltratie van hemelwater; 
d. waterstaatkundige kunstwerken, bruggen, duikers en/of dammen. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Algemeen 

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

4.2.2  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden 
en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van: 

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond; 

b. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden mogen 
worden aangelegd; 

c. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

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

6.1  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en 
kroonlijsten, liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen, erkers, luifels, balkons en overstekende daken, 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 meter bedraagt. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

7.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend: 

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

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of 
vliegtuigen; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of 
prostitutiebedrijf; 

d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 

7.2  Gebruiksregels parkeren 

8.2.1  Parkeergelegenheid 

De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan aan de parkeernormen als 
genoemd in de CROW-publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 
2012)'.  

7.2.2  Afmetingen parkeerplaatsen 

De in het lid 7.2.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: 

a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in geval 
van haaks en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren bedragen; 

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover 
die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter 
bedragen. 

7.2.3  Laden en lossen 

Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te 
verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in 
voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde 
terrein dat bij dat gebouw behoort. 

7.2.4  Afwijken 

a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 
van het bepaalde in het lid 7.2.1 en lid 7.2.3: 
1. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien. 
b. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van de afmetingen in het lid 7.2.2 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft. 

7.2.5  Specifieke gebruiksregels 

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in het lid 7.2.1 en lid 7.2.3 dienen na de realisering in stand 
te worden gehouden. 
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  milieuzone - geurzone  

8.1.1  Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' zijn, ongeacht het bepaalde in de andere daar 
voorkomende bestemming(en), geen nieuwe geurgevoelige objecten toegestaan.  

8.1.2  Bouwregels 

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend bedrijfsgebouwen ten behoeve van opslag en stalling mogen ter plaatse van de 
aanduiding 'milieuzone - geurzone' worden gebouwd;  

b. overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen ter plaatse van de aanduiding 
'milieuzone - geurzone' worden gebouwd met inachtneming van de bouwregels zoals bepaald in 
de andere daar voorkomende bestemming (en). 

8.1.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1.1 lid 8.1.2 indien: 

a. de aanwezige geurhinderlijke inrichting gesaneerd is, dan wel uit nader onderzoek is gebleken 
dat de aanwezige geurhinderlijke inrichting buiten werking is gesteld, of 

b. uit nader onderzoek is gebleken dat de geurzone als gevolg van een wijziging in een 
geurhinderlijke inrichting kleiner is geworden. 

8.1.4  Specifieke gebruiksregels 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van bedrijfsgebouwen ter plaatse van 
de aanduiding 'milieuzone - geurzone' voor menselijk wonen of menselijk verblijf voor zover hierbij 
sprake is van permanent verblijf of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik. 

8.1.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het 
plan te wijzigen in die zin dat: 

a. de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' verwijderd wordt, indien de aanwezige 
geurhinderlijke inrichting gesaneerd is, dan wel uit nader onderzoek is gebleken dat de 
aanwezige geurhinderlijke inrichting buiten werking is gesteld, of 

b. de gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone' verkleind wordt, indien uit nader onderzoek is 
gebleken dat de geurzone als gevolg van een wijziging in een geurhinderlijke inrichting kleiner is 
geworden. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

9.1  Afwijken maatvoering 

9.1.1  Algemeen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij recht in de bestemmingsregels gegeven 
maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages. 

9.1.2  Meetverschil 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij recht in de bestemmingsregels gegeven 
maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft. 

9.1.3  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bestemmingsregels ten aanzien van de 
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat: 

a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige 
waarden; 

b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m; 
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m. 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot, 
1.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee 
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 
in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

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

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, als bedoeld onder 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, als bedoeld onder 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. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 
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Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan “kavel Koggelsteeg De Mors Ootmarsum”.  

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dinkelland op : ..................... 

 

De griffier,     De voorzitter,  

 

………………     ………………  
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Bijlage bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten 



                      Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW   

016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:   

016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 3.1 

016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²  2 

016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 3.1 

016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 2 

0162   KI-stations 2 

      

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   

101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 3.1 

101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 3.1 

101, 102 7 - loonslachterijen 3.1 

108 8 
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m²  3.1 

102 0 Visverwerkingsbedrijven:   

102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 3.1 

1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:   

1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 3.1 

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 

1073   Deegwarenfabrieken 3.1 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

      

13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL   

131   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

132 0 Weven van textiel:   

132 1 - aantal weefgetouwen < 50 3.2 

133   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

139   Vervaardiging van textielwaren 3.1 

139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

      

14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   

141   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

142, 151   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 3.1 

      

15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)   

151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

152   Schoenenfabrieken 3.1 

       

16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.   

16101   Houtzagerijen 3.2 

16102 0 Houtconserveringsbedrijven:   

16102 2 - met zoutoplossingen 3.1 

1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 



162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 3.1 

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

      

17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN   

1712 0 Papier- en kartonfabrieken:   

1712 1 - p.c. < 3 t/u 3.1 

      

58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   

1811   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

1812   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

1814 A Grafische afwerking 1 

1814 B Binderijen 2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

      

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:   

2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2 

205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

      

22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF   

221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

221102 1 - vloeropp. < 100 m2 3.1 

2219   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 3.1 

      

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN   

231 0 Glasfabrieken:   

231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

231   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:   

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 3.2 

2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:   

2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 3.2 

2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:   

2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 3.2 

237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 3.2 

237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 3.1 

2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 3.2 

      

25, 31 - 
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)   

251, 331 0 Constructiewerkplaatsen   

251, 331 1 - gesloten gebouw 3.2 

251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 3.1 



255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 3.1 

2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2561, 3311 1 - algemeen 3.2 

2561, 3311 11 - metaalharden 3.2 

2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 3.2 

2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2561, 3311 3 - thermisch verzinken 3.2 

2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 3.2 

2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 3.2 

2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2561, 3311 8 - emailleren 3.2 

2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 3.2 

2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 

2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 3.1 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2  3.1 

      

27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN   

27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 3.2 

      

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

26, 27, 33 -     

26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.   

272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

      

26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.   

261, 263, 264, 
331   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 3.1 

2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

      

26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN   

26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 2 

      

29   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS   

291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven   

293   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

      

30 - 
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 
AANHANGWAGENS)   

301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

301, 3315 1 - houten schepen 3.1 

301, 3315 2 - kunststof schepen 3.2 

302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

302, 317 1 - algemeen 3.2 

303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 

3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

      

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   

310 1 Meubelfabrieken 3.2 

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 



323   Sportartikelenfabrieken 3.1 

324   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

32991   Sociale werkvoorziening 2 

32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

      

35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER   

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

35 C1 - < 10 MVA 2 

35 C2 - 10 - 100 MVA 3.1 

35 C3 - 100 - 200 MVA 3.2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:   

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 

35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

35 E1 - stadsverwarming 3.2 

35 E2 - blokverwarming 2 

35 F0 windmolens:   

35 F1 - wiekdiameter 20 m 3.2 

      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   

36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

36 B1 - < 1 MW 2 

36 B2 - 1 - 15 MW 3.2 

      

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID   

41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.2 

41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 3.1 

41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 3.1 

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2 

      

45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS   

451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 

451   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

45204 B Autobeklederijen 1 

45204 C Autospuitinrichtingen 3.1 

45205   Autowasserijen 2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

473 0 Benzineservisestations:   

473 2 - met LPG < 1000 m3/jr 3.1 

473 3 - zonder LPG 2 

      

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 3.1 

4622   Grth in bloemen en planten 2 

4624   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

46217, 4631   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1 

4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 3.1 

4634   Grth in dranken 2 

4635   Grth in tabaksprodukten 2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   



46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

46499 5 - munitie 2 

46711 0 Grth in vaste brandstoffen:   

46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

46713   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 3.2 

46722, 46723   Grth in metalen en -halffabrikaten 3.2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 3.1 

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2 

46735 4 Zand en grind:   

46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 3.2 

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 3.1 

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2 

46751   Grth in chemische produkten 3.2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

4677 1 Autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 3.1 

4677 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 3.1 

466 0 Grth in machines en apparaten:   

466 1 - machines voor de bouwnijverheid 3.2 

466 2 - overige 3.1 

466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN   

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

      

49 - VERVOER OVER LAND   

493   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

493   Taxibedrijven 2 

493   Touringcarbedrijven 3.2 

494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 3.2 

494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 3.1 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

      

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 3.1 

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

791   Reisorganisaties 1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

      

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE   

531, 532   Post- en koeriersdiensten 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

61 B0 zendinstallaties:   

61 B2 - FM en TV 1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 

      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN   



7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

7712, 7739   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 3.1 

773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

58, 63 B Datacentra 2 

      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

    

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

812   Reinigingsbedrijven voor gebouwen 3.1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

      

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING   

3700 B Rioolgemalen 2 

381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 3.1 

381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 3.1 

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 3.1 

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING   

96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 3.1 

96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 3.1 

96012   Chemische wasserijen en ververijen 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:   

9603 1 - uitvaartcentra 1 

96031 2 - begraafplaatsen 1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 

 



 
 
 

67                 

 

Bijlage 2  Beplantingsplan  








