


Inhoudsopgave

Toelichting         5

Hoofdstuk 1  Inleiding      6

1.1  Aanleiding        6

1.2  Ligging en begrenzing plangebied     6

1.3  Huidig planologisch regime      7

1.4  Bij het plan behorende stukken      8

1.5  Leeswijzer        9

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving     10

2.1  Inleiding         10

2.2  Beknopte beschrijving geschiedenis plangebied    10

2.3  Beschrijving huidige situatie plangebied     10

2.4  Toekomstige situatie       11

Hoofdstuk 3  Beleidskader     15

3.1  Rijksbeleid        15

3.2  Provinciaal beleid       16

3.3  Gemeentelijk beleid       24

Hoofdstuk 4  Waardentoets     29

4.1  Inleiding         29

4.2  Natuurwaarden        29

4.3  Archeologische waarden       31

4.4  Cultuurhistorische waarden      31

4.5  Water         32

Hoofdstuk 5  Milieutoets      35

5.1  Inleiding         35

5.2  Bodem         35

5.3  Geluid         36

5.4  Luchtkwaliteit        37

5.5  Externe veiligheid       37

5.6  Bedrijven en milieuzonering      39

5.7  Vormvrije m.e.r.-beoordeling      40

5.8  Verkeer en parkeren       40

Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording       41

6.1  Inleiding         41

6.2  Inleidende regels       41

6.3  Bestemmingsregels       41

2      Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum



6.4  Algemene regels       42

6.5  Overgangs- en slotregels       42

Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid     43

7.1  Inleiding         43

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      43

7.3  Economische uitvoerbaarheid      44

Bijlagen toelichting       45

Bijlage 1  Beoordeling erfplan door Kwaliteitsteam  46

Bijlage 2  Quickscan flora en fauna     48

Bijlage 3  Activiteitenplan Flora- en Faunawet   81

Bijlage 4  Ecologisch werkprotocol     102

Bijlage 5  Flora en fauna ontheffing     109

Bijlage 6  Voortoets NB-wet      132

Bijlage 7  Watertoets        151

Bijlage 8  Samenvatting watertoets     154

Bijlage 9  Wateradvies       158

Bijlage 10  Historisch en verkennend bodemonderzoek  160

Bijlage 11  Actualisatie flora- en fauna onderzoek   280

Bijlage 12  Activiteitenplan op basis geactualiseerd flora- 
en fauna onderzoek       304

Bijlage 13  Wijziging op ontheffing flora en fauna   326

Bijlage 14  Inspraaknotitie      345

Bijlage 15  Reactienota zienswijzen     366

Regels         377

Hoofdstuk 1  Inleidende regels     378

Artikel 1  Begrippen       378

Artikel 2  Wijze van meten      386

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels    387

Artikel 3  Agrarisch - 2       387

Artikel 4  Wonen        390

Hoofdstuk 3  Algemene regels     394

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel      394

Artikel 6  Algemene bouwregels      395

Artikel 7  Algemene gebruiksregels     396

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels     397

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels    398

Artikel 9  Overgangsrecht       398

Artikel 10  Slotregel       399

   vastgesteld      3



Bijlagen regels        401

Bijlage 1  Inrichtingsplan      402

4      Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum



Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het erf en de omliggende gronden aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum (zie afbeelding 
2) zijn in bezit van de provincie Overijssel. Het erf en de gronden zijn aangekocht met als 
doel het landschap, de Ecologische Hoofdstructuur en het aangrenzende Natura 
2000-gebied 'het Springendal' te versterken. Ten behoeve van deze doelstelling is het de 
bedoeling dat de huidige camping gesaneerd wordt en dat het agrarische erf wordt 
ontwikkeld tot woonerf. Het voorliggende bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de 
ontwikkeling op het erf. Deze voorgenomen ontwikkeling past niet in het geldende 
bestemmingsplan ('Bestemmingsplan Buitengebied 2010'). Hiertoe is een herziening van dit 
bestemmingsplan noodzakelijk.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied, ten noorden van de kern Ootmarsum (zie 
afbeelding 1). Het plangebied ligt in het natuurgebied 'Springendal en Dal van de Mosbeek'. 
Deze gebieden liggen op de stuwwal van Ootmarsum. Diverse wandel- en fietsroutes lopen 
door het gebied, waardoor het plangebied is verankerd in de omgeving. In het natuurgebied 
bevinden zich natte schraalgraslanden, bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en 
vochtige heiden en heischrale graslanden. 

Afbeelding 1: Ligging plangebied t.o.v. kern Ootmarsum (Bron: 
www.ruimtelijkeplannen.nl)
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Momenteel heeft het erf aan de Uelserdijk 1 een agrarische bestemming. Er bevinden zich 
twee voormalige bedrijfswoningen, een karakteristieke schuur (voormalige boerderij) en een 
aantal leegstaande stallen en schuren. Afbeelding 2 bevat een weergave van het plangebied 
(rood omllijnd) en de directe omgeving. 

Afbeelding 2: Weergave plangebied, in rood omlijnd (het erf Uelserdijk 1) (Bron 
ondergrond: Google Earth)

1.3  Huidig planologisch regime

Het erf aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum maakt onderdeel uit van het geldende 
bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010' van de gemeente Dinkelland 
(vastgesteld op 18 februari 2010 en op 20 april 2012 onherroepelijk geworden). 

Het erf heeft de enkelbestemming 'Agrarisch – 2' en de aanduidingen 'specifieke vorm van 
agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf' en 'specifieke vorm van wonen – 
tweede bedrijfswoning'. De gronden hebben tevens de gebiedsaanduiding 
'reconstructiewetzone – extensiveringsgebied'. In figuur 3 is een uitsnede van de 
verbeelding van het 'Bestemmingsplan Buitengebied 2010' opgenomen.
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Afbeelding 3: Weergave plangebied op  verbeelding 'Bestemmingsplan 'Buitengebied 
2010' (in rood omlijnd) (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

De gronden zijn daarmee grotendeels bestemd voor de uitoefening van een agrarisch 
bedrijf. De voorgenomen transformatie van het erf (van agrarisch naar wonen) past daarmee 
niet binnen het huidige bestemmingsplan. Hiertoe is een herziening van het geldende 
bestemmingsplan noodzakelijk.

1.4  Bij het plan behorende stukken

Het 'Bestemmingsplan 't Lippert, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum' bestaat uit de volgende 
stukken:

verbeelding (tek.nr NL.IMRO.1774.BUIBPUELSERDIJK1-VG01) en een 
renvooi;

regels.

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

De toelichting is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het 
voorgenomen plan. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt 
een beschrijving gegeven van het van toepassing zijnde rijksbeleid, provinciaal beleid en 
gemeentelijk beleid. Het voorgenomen plan wordt daarbij getoetst aan dit beleid. Hoofdstuk 
4 bevat een waardentoets. Hieruit blijkt welke waarden er in het plangebied aanwezig zijn 
en of deze worden aangetast door de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komen de relevante 
milieuaspecten aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een korte toelichting gegeven van 
de juridische aspecten en planverantwoording. In hoofdstuk 7 wordt tot slot ingegaan op de 
ruimtelijke, maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  
Planbeschrijving

2.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de geschiedenis van het projectgebied en de 
directe omgeving, wordt de huidige situatie weergegeven en wordt ingegaan op de 
voorgenomen ontwikkeling.

2.2  Beknopte beschrijving geschiedenis plangebied

Het plangebied en de directe omgeving is van oudsher in agrarisch gebruik. Zie hiertoe o.a. 
de historische kaart van 1848 in afbeelding 4. Er was destijds reeds bebouwing langs de 
Uelserdijk aanwezig. Aan de west- en zuidkant van het projectgebied lag woeste grond en 
bosgebied en aan de noordkant het beekdal. Dit beekdal bestond uit enkele moerassige 
stukken en bosschages. Vanaf 1905 tot nu zijn het beekdal en het natuurgebied 'Het 
Springendal' (aan de noordkant van het plangebied) dichter bebost en zijn de open 
gedeelten kleiner geworden. Enkele beeklopen ten noorden van het gebied zijn vergraven, 
enkele percelen in het beekdal zijn ontgonnen en er zijn erven gerealiseerd. Momenteel zijn 
de open gedeelten nog steeds landbouwkundig in gebruik.    

Afbeelding 4: Weergave historische kaarten van 1848 en 1905

2.3  Beschrijving huidige situatie plangebied

In afbeelding 2 is het huidige projectgebied weergegeven. Op het erf bevinden zich twee 
bedrijfswoningen, een karakteristieke schuur (voormalige boerderij) en een aantal 
leegstaande stallen en schuren. Afbeelding 5 bevat enkele foto's van het erf. 
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Afbeelding 5: Foto's van het agrarische erf, met op de foto rechtsonder de 
karakteristieke schuur

2.4  Toekomstige situatie

Momenteel bestaat het agrarische erf uit twee (bedrijfs)woningen en een aantal agrarische 
stallen en schuren (zie afbeelding 6 en de foto's in afbeelding 5). Alle leegstaande 
agrarische stallen en schuren, de kuilvoerplaten, de erfverharding en de mestsilo worden 
gesloopt. Ter compensatie van de sloop mag één nieuwe woning worden gebouwd. De 
karakteristieke schuur blijft daarbij behouden. De twee bestaande woningen kunnen ook 
behouden blijven, maar mogen ook gesloopt en vervangen worden. De te slopen stallen en 
schuren hebben een gezamenlijke oppervlakte van 863 m2. De mestsilo heeft daarnaast 
een oppervlakte van 153 m2. 
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Afbeelding 6: Weergave te slopen bebouwing op het huidige erf

Ten behoeve van het plan is een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is bijgevoegd 
in de bijlagen, Bijlage 1 van de regels. In dit inrichtingsplan wordt uitgebreid ingegaan op de 
nieuwe erfinrichting en de landschappelijke onderbouwing daarvan. Hierna wordt een korte 
beschrijving van het inrichtingsplan gegeven.
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Afbeelding 7: Weergave inrichtingsplan

2.4.1  Bebouwing

Op het nieuwe erf komen drie woningen te staan. Hiervan zijn twee woningen bestaand en 
wordt er één nieuwe woning gebouwd van 750 m³, met een bijgebouw van maximaal 100 
m². Bij de bestaande woning ten noorden van het erf mag ook een bijgebouw van maximaal 
100 m² worden gebouwd. De nieuwe woning komt aan het gezamenlijke erf te liggen, 
waarbij de achterzijde grenst aan het erf en de voorzijde naar het landschap is gericht. De 
woning en het bijgebouw zijn tactisch geplaatst zodat er goede privacy ontstaat en dat 
auto’s en bijvoorbeeld afvalcontainers uit het zicht, vanuit de openbare weg, geplaatst 
kunnen worden. 

2.4.2  Gezamenlijk erf

Het gezamenlijke erf is voor iedere bewoner en gebruiker bereikbaar vanaf de openbare weg 
en voor iedere bewoner eventueel ook vanaf de woning. Het is belangrijk dat er wel genoeg 
privacy vanuit het erf blijft bij de woningen. Vanuit het gezamenlijke erf zijn ook de twee 
weiden te bereiken die in gezamenlijk gebruik genomen kunnen komen, verkocht kunnen 
worden aan één of meerdere bewoners of verhuurd kunnen worden aan derden.
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2.4.3  Beplanting

Op het erf komt nieuwe inheemse beplanting. Op deze manier wordt het erf op een 
landschappelijke manier ingepast. De beplanting op het erf zorgt, naast de 
landschappelijke inpassing, ook voor scheiding en privacy tussen de verschillende 
percelen. Tussen de bestaande woningen komen een haag en enkele solitaire bomen die 
voor een natuurlijke scheiding moeten zorgen. Naast de boomgaard, en langs de inrit voor 
de nieuwe woning, komt een haag om de perceelsgrens aan te geven. Om het 
gezamenlijke erf wordt een houtsingel aangeplant om te zorgen voor genoeg privacy vanuit 
het erf op de woningen. Daarnaast komt er ten zuiden van het erf, op de grens, een 
bomenrij om het erf vanaf deze kant landschappelijk in te passen. De bestaande bomen op 
het erf worden zoveel mogelijk behouden. Dit zorgt er onder ander voor dat het erf aan de 
wegkant niet veranderd en zodoende in het landschap blijft passen. Naast de 
karakteristieke schuur komt een boomgaard (eiken). Deze draagt bij aan de 
landschappelijke inpassing van het erf en daarnaast vult het direct een ruimte op die niet in 
contact staat met één van de woningen. Het zorgt voor een fraaie entree tot het 
gezamenlijke erf.

2.4.4  Materiaal

Het gezamenlijk erf wordt bestraat met gebakken stenen zodat er een elementverharding 
ontstaat die past bij het erf karakter. Voor de verlichting op het erf is het belangrijk dat 
deze laag blijft en alleen op strategische plekken wordt geplaatst om verstoring van de 
fauna tegen te gaan.

2.4.5  Kavelindeling

De kavelindeling is zo dat er drie woonkavels ontstaan. Het betreffen ongeveer gelijke 
woonkavels. Alle kavels zijn via het gezamenlijke erf bereikbaar, ook de twee weidekavels.
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Hoofdstuk 3  
Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

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

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

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en Besluit 
ruimtelijke ordening

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

Project Mainportontwikkeling Rotterdam;

Kustfundament;

Grote rivieren;

Waddenzee en waddengebied;

Defensie;

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid 
op rijkswegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de 
EHS, de veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater, 
maximering van het de verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer en is het onderwerp 
duurzame verstedelijking in regelgeving opgenomen. 
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Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Op het voorliggende bestemmingsplan is de EHS relevant. Het erf grenst aan deze EHS en 
heeft geen negatieve invloed op de EHS. In paragraaf 3.3.1 van deze toelichting wordt hier 
nader op ingegaan.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro). Het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) bepaalt dat voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen de 
treden van de ladder moet worden doorlopen. Doel van de ladder voor duurzame 
verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van 
de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 
besluiten nagestreefd. In het voorliggende plan worden voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen gesloopt, en wordt de agrarische bedrijfsbestemming omgezet in een 
woonbestemming, waarbij de realisatie van één extra nieuwe woning mogelijk wordt 
gemaakt. Blijkens jurisprudentie wordt een dergelijke kleinschalige ontwikkeling niet 
aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling in de zin van de Bro. Een verdere toetsing aan 
de ladder voor duurzame verstedelijking is daarmee niet noodzakelijk.

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

3.1.3   Conclusie Rijksbeleid

De voorgenomen ontwikkelingen op het erf Uelserdijk 1 voldoen aan de SVIR en het Barro. 
Vanuit de SVIR en de Barro gelden geen randvoorwaarden of uitgangspunten die 
rechtstreeks doorwerken op het voorgenomen plan.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie- en verordening Overijssel

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

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

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

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

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

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

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

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

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

Het voorliggende plan betreft een plan waarbij 850 m2 aan landschapsontsierende 
agrarische schuren worden gesloopt. Ter compensatie wordt één woningbouwkavel 
gerealiseerd en wordt het erf landschappelijk ingepast. Het plan behelst geen verlies aan 
ecologische en landschappelijke waarden, maar juist een aanmerkelijke winst. De 
kwaliteitseisen uit het opgestelde inrichtingsplan (zie Bijlage 1 van de regels) zijn daarbij 
vastgelegd in dit bestemmingsplan. Hiermee voldoet het plan aan het KGO-beleid, zoals 
vastgelegd in artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening. 

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

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

2. Ontwikkelingsperspectieven; 

3. Gebiedskenmerken. 

1. Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes vloeien voort uit keuzes van de EU, Rijk of de provincie. Deze 
keuzes kunnen bepalen of ontwikkelingen mogelijk zijn of niet. Op diverse terreinen 
verlangt de provincie van gemeenten dat ze goede afspraken maken over plannen met 
buurgemeenten. Zo blijft het evenwicht bewaard tussen ruimte voor gemeenten en 
anderzijds het voorkomen van inefficiënte concurrentie. Op deze manier bereikt de provincie 
een goed afgestemd en zuinig ruimtegebruik en wordt er overcapaciteit voorkomen. 
Daarnaast zorgt de provincie voor reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor 
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond 
(aardkundige en archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden en begrenzing 
van nationale landschappen. Deze beleidskeuzes zijn vaak normstellend. 

In en om het plangebied zijn geen belemmeringen op basis van het generieke beleid. Het 
plangebied is wel omgeven door de EHS en er ligt Natura 2000-gebied in de nabijheid. Het 
voorgenomen plan, waarbij het agrarische erf een woonbestemming krijgt en schuren 
worden gesloopt, sluit aan op dit van toepassing zijnde natuur-beleid en past binnen de van 
toepassing zijnde specifieke regels van de provinciale Omgevingsverordening. Zie voor een 
uitgebreidere toetsing met betrekking tot dit aspect, de toetsing aan de geldende 
ontwikkelingsperspectieven in de volgende paragraaf. Het voorliggende bestemmingsplan 
maakt de bouw van één extra woning mogelijk. In overeenstemming met artikel 2.2 van de 
provinciale Omgevingsverordening past dit binnen de gemeentelijke woonvisie, en ander 
gemeentelijk beleid waarnaar verwezen wordt (de Structuurvisie en de mogelijkheden in het 
gemeentelijke functieveranderingsbeleid (zoals 'Rood voor Rood'). Tot slot is er in grote 
delen van Overijssel een Reconstructiewetzonering van toepassing. Deze zonering geeft 
aan waar landbouw voorrang heeft (landbouwontwikkelingsgebied), waar verschillende 
functies naast elkaar kunnen bestaan (verwevingsgebied) en waar natuur de voorrang heeft 
(extensiveringsgebied). Het plangebied ligt in extensiveringsgebied. Het voorgenomen plan 
past daarmee ook in het Reconstructiebeleid.

2. Ontwikkelingsperspectieven

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn daarnaast geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene en stedelijke 
omgeving. Met de ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van 
de provincie vorm gegeven. Het beleid voor de ontwikkelingsperspectieven is vastgelegd in 
artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening. In dit artikel is bepaald dat gemotiveerd moet 
worden dat een voorziene ontwikkeling past binnen de vastgestelde 
ontwikkelingsperspectieven.

Het erf aan de Uelserdijk 1 ligt in het ontwikkelingsperspectief 'Buitengebied met het 
accent op veelzijdige gebruiksruimte, mixlandschap' (zie afbeelding 8). Een deel van het 
agrarische bouwblok (gelegen aan de zuidkant van het erf en onderdeel van het plangebied) 
ligt in het ontwikkelingsperspectief 'Ecologische Hoofdstructuur (EHS), uitwerkingsgebied 
ontwikkelopgave Natura2000'.
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Afbeelding 8:  Uitsnede kaart ontwikkelingsperspectieven omgevingsvisie provincie 
Overijssel

In dit ontwikkelingsperspectief 'Buitengebied met het accent op veelzijdige gebruiksruimte, 
mixlandschap' is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant land- en akkerbouw 
als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, 
milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. Hier staat de 
kwaliteitsambitie voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische 
cultuurlandschappen voorop. Daarmee wil de provincie de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de landbouw en andere sectoren zoals recreatie, nog nadrukkelijker verbinden met behoud 
en versterking van cultuurhistorie, natuur en landschap.

De functiewijziging van het erf past binnen het ontwikkelingsperspectief. Het voormalige 
agrarische erf wordt getransformeerd naar een woonerf. Deze functie is veelvoorkomend in 
het gebied. Ook beperkt deze functie geen andere ontwikkelingen in het omliggende 
gebied.

Het erf grenst direct aan een gebied waar het ontwikkelingsperspectief 'Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura2000' (zie figuur 8) geldt. 
Een klein deel van het plangebied van dit bestemmingsplan ligt binnen dit 
ontwikkelingsperspectief (aan de zuidzijde). Voor gebieden die zijn aangewezen als 'EHS, 
Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000' geldt dat de provincie de gronden 
opneemt die nodig zijn voor het realiseren van de opgave voor Natura 2000 en de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 

De staking van het agrarische bedrijf nabij de EHS en Natura 2000-gebied sluit aan op dit 
geldende beleid. Het bestaande agrarische bouwvlak wordt verkleind en gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen'. Het deel van het plangebied welke binnen het 
ontwikkelingsperspectief 'Ecologische Hoofdstructuur (EHS), uitwerkingsgebied 
ontwikkelopgave Natura2000' ligt, is en blijft agrarisch gebied.

3. Gebiedskenmerken 

In het provinciale beleid zijn voor alle gebieden gebiedskenmerken aangegeven. Het beleid 
voor deze gebiedskenmerken is vastgelegd in artikel 2.1.5 van de provinciale verordening. 
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Hierin is bepaald dat inzichtelijk moet worden gemaakt dat voldaan wordt aan dit beleid. 
Wanneer in het beleid normerende uitspraken worden gedaan, voorziet het 
bestemmingsplan (voor zover deze uitspraken zich daarvoor lenen) in een 
bestemmingsplanregeling conform deze normerende uitspraken. Wanneer in het beleid 
richtinggevende uitspraken worden gedaan, voorziet het bestemmingsplan (voor zover deze 
uitspraken zich daarvoor lenen) in een bestemmingsplanregeling conform deze 
richtinggevende uitspraken. De gebiedskenmerken zijn opgenomen in verschillende lagen; 
de natuurlijke laag, de agrarische cultuur laag, de stedelijke laag en de lust- en leisurelaag. 
Op basis van deze kenmerken is er ingezoomd op het plangebied en gekeken welke 
specifieke kwaliteitsvoorwaarden en opgaven (normerend en richtinggevend) voor ruimtelijke 
ontwikkelingen van toepassing zijn.

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag is ontstaan doordat abiotische en biotische processen inwerken op de 
ondergrond van bodem en geologie. Van oudsher bestaat er een sterke samenhang tussen 
het natuur- en watersysteem. Vervolgens heeft de natuurlijke laag plek en betekenis 
gekregen in het menselijke occupatieproces. Lange tijd is de natuurlijke laag sturend 
geweest voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkelingen. Mensen vestigden zich op 
de droge plekken en wegen werden aangelegd bij goed doorwaadbare plekken in de beek. 
Pas de laatste eeuw is deze samenhang door technische mogelijkheden verminderd en 
zijn de kwaliteiten van de natuurlijke laag aangetast. Het beter afstemmen van de 
ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag, kan voorkomen en er voor zorgen dat 
natuurlijke kwaliteiten weer medebepalend worden. Het plangebied ligt grotendeels in het 
stuwwallengebied (bruine kleur) en gedeeltelijk in het beekdal (blauwe kleur) van de 
Springendalse beek (zie figuur 9).

Afbeelding 9: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart Omgevingsvisie Provincie Overijssel, 
kaartlaag 
  'natuurlijke laag'.

Stuwwallen

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

Normerend

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

Richtinggevend

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

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

In het voorliggende plan betreft een ontwikkeling op een bestaand erf. Er worden daarbij 
schuren gesloopt en het erf wordt verkleind. Het kenmerkende reliëf wordt hierbij niet 
aangetast. Het plan draagt bij aan het beter beleefbaar maken van het bestaande reliëf in 
het gebied, door onder andere de sloop van schuren en stallen en het toevoegen van 
inheemse (en waar mogelijk autochtone) beplanting op de juiste plekken op het erf. De 
inrichtingseisen uit het inrichtingsplan zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de 
regels van dit bestemmingsplan. Ook is de sloop van de landschapsontsierende schuren 
geborgd in een voorwaardelijke verplichting.

Beekdalen

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes verzamelde zich 
water. De beken waren zomers kleine stromen met droge geulen en hadden 's winters een 
bredere stroomdraad met meestromende geulen. De dynamiek (water, wind) bepaalt de 
verschijningsvorm. Het is een dynamisch landschap met een open karakter. Plaatselijk is 
de oorspronkelijke beek nog aanwezig. De laagtes werden in de loop van eeuwen 
doorgegraven, verbonden en steeds sterker ontwaterd, waarbij vanaf de vorige eeuw ook de 
natuurlijke beken over grotere lengte zijn rechtgetrokken. Dit alles om de lagere en hogere 
gronden van het dekzandcomplex sneller te ontwateren ten behoeve van de landbouw. De 
snelle waterafvoer heeft uiteindelijk geleid tot verdroging bovenstrooms en wateroverlast 
benedenstrooms. Uitgangspunten hiervoor zijn:

Normerend

Het waterpeil is niet lager dan voor graslandgebruik noodzakelijk is.

Richtinggevend

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

Als ontwikkelingen plaats vinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en 
natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het 
stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de 
samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. Dit zijn uitgangspunten bij 
(her)inrichting.

Het voorliggende plan betreft een relatief kleinschalige ontwikkeling op een bestaand erf. 

   vastgesteld      21



Hierbij wordt het waterpeil niet aangetast.

Laag agrarische cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Vanuit de nederzettingen zijn de omliggende 
gronden ooit ontgonnen, daardoor is er een sterke ruimtelijke en functionele relatie met het 
omringende landschap ontstaan. Afhankelijk van de stand van de techniek en de 
beschikbaarheid van meststoffen is door de eeuwen heen een geschakeerd patroon van 
akkers, weiden, hooiland en bebouwing gegroeid. Dit verschil in tijd geeft mede richting aan 
de ontwikkeling van deze gebieden. Binnen de regionale landschappen is er vaak op korte 
afstand sprake van verschillen: de es, de flank en het beekdal. Het plangebied ligt in het 
oude hoevenlandschap (zie afbeelding 10). 

Afbeelding 10: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart Omgevingsvisie Provincie Overijssel, 
kaartlaag 'agrarisch cultuurlandschap'.

Oude hoevenlandschap 

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

Normerend

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

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

Ontwikkelingen vergroten de toegankelijkheid van erven en erfroutes

Het voorliggende plan betreft een ontwikkeling op een bestaand erf. Er worden daarbij 
schuren gesloopt en het erf wordt verkleind. Het kenmerkende reliëf wordt hierbij niet 
aangetast. Het plan draagt bij aan het beter beleefbaar maken van het bestaande reliëf in 
het gebied. Daarnaast wordt het erf landschappelijk ingepast. Er wordt daarbij gebruik 
gemaakt van nieuwe inheemse beplanting. De nieuwe inrichting van het erf versterkt de 
aanwezige structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimten in het landschap.

Stedelijke laag

In de stedelijke laag is de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke 
functies aan het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen een 
belangrijk ordenend principe. Efficiëntie en nabijheid zijn belangrijke 
vestigingsoverwegingen. Daarbij wordt kwaliteit, eigenheid en onderscheidend vermogen 
van de regio steeds belangrijker. Agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke 
binding met het landschap. Vanuit het erf werden de omliggende gronden in cultuur 
gebracht en vervolgens eeuwenlang bewerkt. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen 
erftype heeft. De opbouw, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende 
gronden zijn specifiek voor het betreffende landschapstype, alsof in het erf de genen van 
het landsschap besloten liggen. Bij de transformatie van erven in het landelijk gebied vervalt 
vaak de vanzelfsprekende samenhang tussen erf en landschap. De ambitie is de erven 
levend te houden, verbonden met het landschap. Uitgangspunten vanuit de stedelijke laag 
met betrekking tot het plangebied:

Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit;

Behoud en versterking kenmerkende erfstructuur en volumematen;

Behouden robuuste ensemble; 

Koppelen erf aan landschap.

Met deze uitgangspunten is waar mogelijk rekening gehouden in het inrichtingsplan. Zo 
wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd (landschappelijk inpassing en sloop 
landschapsontsierende schuren) en is het erf gekoppeld aan het landschap. 

Lust- en leisurelaag

De lust- en leisurelaag is het domein van de belevenis, betekenis en identiteit. De lust- en 
leisurelaag voegt eigen kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken, en 
recreatieve routes, maar benut vooral de kwaliteiten van de andere drie lagen. Het stelt 
kwaliteiten zoals de natuur, de productielandschappen en de steden in een ander daglicht 
en maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het belevingsaspect en identiteit worden 
steeds belangrijker pijlers van ruimtelijke kwaliteitsbeleid. 

Met betrekking tot de Lust- en leisurelaag geldt het aspect 'donkerte'. Dit aspect geldt in 
relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op 
het koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op het handhaven van de 
donkerte en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken. De 
richting van de sturing betreft het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief 
inzetten en 'richten' van kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij 
ontwikkelingen. De kansen hiervoor doen zich met name voor bij ontwikkelingen die een 
grote invloed hebben op het aspect donkerte, zoals grotere woon- en werklocaties en 
wegen. 
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De in het voorliggende plan opgenomen ruimtelijke ontwikkeling heeft nauwelijks negatieve 
gevolgen voor het aspect 'donkerte'. Een voormalige agrarisch erf wordt getransformeerd 
naar een woonerf. In het inrichtingsplan is opgenomen dat verlichting zo laag mogelijk en 
op strategische punten moet worden toegepast, en naar beneden gericht (om verstoring 
voor fauna te voorkomen).

Conclusie gebiedskenmerken

In  het  inrichtingsplan (zie Bijlage 1 van de regels) is rekening gehouden met de 
uitgangspunten die voortkomen uit de geldende gebiedskenmerken. De inrichting van het 
plangebied draagt bij aan het herstellen van karakteristieken en de schaal van het 
landschap. 

Conclusie provinciaal beleid

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

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Dinkelland

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

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

In de structuurvisie is daarnaast de mogelijkheid van functieverandering in het buitengebied 
(zoals opgenomen in bijvoorbeeld de 'Rood voor Rood-regeling') opgenomen. Het 
voorliggende plan betreft de transformatie van een agrarisch erf naar een woonerf. Er wordt 
landschapsontsierende bebouwing en erfverharding verwijderd en ter compensatie wordt 
één nieuwe woning gerealiseerd (met bijgebouw). Het erf wordt daarbij landschappelijk 
ingepast. Het betreft een plan welke wordt uitgevoerd conform de 'Rood voor Rood-regeling' 
(zie paragraaf 3.3.2 van deze toelichting). 

In de structuurvisie is ook het beleid 'Transformatie vrijkomende agrarische bebouwing in 
Dinkelland; ruimtelijke voorwaarden' opgenomen. Dit specifieke beleidskader richt zich op 
het transformeren van cultuurhistorisch waardevolle agrarische erven tot woonerf, waarbij de 
grondslag voor extra woningen (welke ook in de schuren kunnen worden gerealiseerd), in 
cultuurhistorie, landschappelijke en recreatieve waarden ligt. Bij het plan voor het erf aan de 
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Uelserdijk 1 ligt de grondslag van de extra te realiseren woning in de sloop van 
leegstaande, landschapsontsierende schuren, conform de 'Rood voor Rood-regeling. De 
aanwezige karakteristieke schuur blijft behouden middels een stimuleringsregeling (groter 
bijgebouw). 

De transformatie van het agrarische erf naar een woonerf in dit gebied, sluit aan op de 
genoemde doelstelling voor dit gebied (natuur en landschap) en wordt uitgevoerd conform 
de 'Rood voor Rood-regeling'. Het plan doet dan ook geen afbreuk aan de doelstellingen uit 
de gemeentelijke structuurvisie.

3.3.2  Rood voor Rood met gesloten beurs

Het beleid

Voor de transformatie van (voormalige) agrarische erven tot woonerven heeft de gemeente 
Dinkelland specifiek 'Rood voor Rood-beleid' opgesteld. Dit beleid is vastgesteld op 6 
oktober 2015. Het hoofddoel van de beleidsnotitie is het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het landelijk gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van 
landschapsontsierende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Om de realisatie mogelijk te maken mogen op 
planologisch verantwoorde locaties één of meerdere woningen worden gebouwd. 

Toetsing plan aan relevante voorwaarden uit het beleid:

Ter compensatie van de ontwikkeling van één woningbouwkavel moet minimaal 
850 m2 aan landschapsontsierende, legale, voormalige agrarische bebouwing 
gesloopt worden; 

In het voorliggende plan wordt 863 m2 aan landschapsontsierende, legale, voormalige 
agrarische schuren en stallen gesloopt. De karakteristieke schuur blijft behouden.

ook overige silo's en kuilvoerplaten moeten verwijderd worden;

In het voorliggende plan wordt ook de aanwezige silo verwijderd.

De nieuwe woning moet in principe worden teruggebouwd op dezelfde locatie;

De nieuwe woning (met bijgebouw) wordt teruggebouwd op het bestaande erf, binnen het 
bestaande bouwvlak.

De agrarische bedrijvigheid moet worden gestaakt;

De agrarische bedrijvigheid op dit erf is reeds gestaakt.

De nieuwe woning (met bijgebouw) moet qua maatgeving voldoen aan de 
regels zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied;

De nieuwe woning (met bijgebouw) voldoet qua maatgeving aan deze regels. Deze regels 
zijn overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan.

Het erf moet landschappelijk ingericht worden;

Het erf wordt landschappelijk  ingericht. Hiertoe is een erfplan gemaakt. Zie Bijlage 1 van 
de regels van dit bestemmingsplan.

Een erfplan wordt voorgelegd aan het Kwaliteitsteam van de gemeente voor 
een advies; 

Het Kwaliteitsteam heeft een positief advies uitgebracht (zie Bijlage 1 van de toelichting van 
dit bestemmingsplan). Het Kwaliteitsteam is wel van mening dat bij de 'achterzijde' van de 
oorspronkelijke boerderij een fruitboomgaard geen landschappelijk toegevoegde waarde is. 
Daar is een hoog opgaande en robuustere eiken-beukengaard meer passend. Op basis van 
dit advies is het inrichtingsplan aangepast;

De sloop van de te slopen bebouwing en de uitvoering van het erfplan worden 
middels een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan verzekerd. 
De te slopen bebouwing dient gesloopt te worden na afronding van het 
bestemmingsplan;
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Deze voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Beoordeling beeldkwaliteit van het plan aan de hand van 'Algemeen 
beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood';

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

Binnen de gemeentelijke Woonvisie moet ruimte zijn om een 
compensatiekavel te kunnen realiseren. Wanneer hierbinnen geen ruimte is, 
dan wordt de aanvraag afgewezen.

Deze ruimte is er. Zie hiertoe paragraaf 3.3.3.

De compensatiewoning mag geen onevenredige aantasting van agrarische 
en/of andere belangen in de omgeving veroorzaken, zoals belemmering van de 
bedrijfsmatige activiteiten van een bedrijf in de omgeving;

Hier is geen sprake van. Zie voor deze toetsing hoofdstuk 5 van de toelichting van dit 
bestemmingsplan.

Conclusie is dat het plan hiermee past binnen het geldende gemeentelijke 'Rood voor 
Rood-beleid'. 

3.3.3  Woonvisie 2016+

De Woonvisie 2016+ is op 11 juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betreft een 
document met daarin de gemeentelijke visie op het wonen in Dinkelland.

Er is in Dinkelland geen woningleegstand van betekenis. Dinkelland krijgt de komende 
jaren wel te maken met enige bevolkingskrimp. Tot 2035 blijft het aantal huishoudens 
echter toenemen. Daarvoor is aanvullende nieuwbouw nodig. De totale additionele 
woningbehoefte in de periode 2015-2024 bedraagt 620 woningen. De gemeente vindt het 
belangrijk dat er in alle kernen woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de 
lokale woonbehoefte. Daarom is in eerste aanleg de gemeentelijke omvang van de lokale 
behoefte verdeeld over de verschillende kernen op basis van het inwonertal. Voor de kern 
Ootmarsum geldt een additionele woningbehoefte van 130 woningen in de periode 
2015-2024. Een deel van het totaal is gereserveerd voor woningen in het buitengebied. Het 
aantal is gebaseerd op de ervaringen in de afgelopen jaren met de toepassing van 
regelingen als Rood voor Rood en Rood voor Groen. Dit percentage bedraagt 5%. Voor het 
buitengebied rondom Ootmarsum gaat het dan om 7 woningbouwkavels. Hier valt ook 
voorliggend Rood voor Rood-project onder.

In kwalitatieve zin streeft de gemeente Dinkelland naar een adequate bouwproductie, die 
niet alleen belangrijk is voor de lokale economie, maar ook essentieel om huishoudens nu 
en in de toekomst te kunnen blijven huisvesten in de gemeente. De woonvoorkeuren van 
consumenten wijzigen, de rol van de gemeente wijzigt en de wijze van projectontwikkeling 
verandert. Consumenten en ontwikkelaars vragen om meer 'ontwikkel-vrijheid', meer 
maatwerk en mogelijkheden om eigen ideeën te kunnen vormgeven. Een 
nieuwbouwprogramma moet flexibel zijn naar type woning, prijsklassen en 
eigendomsvormen en woonconcepten. Het voorliggende plan voor een nieuwe woning (met 
toepassing van 'Rood voor Rood') op het erf aan de Uelserdijk biedt enige flexibiliteit in 
bijvoorbeeld de verkaveling, vormgeving en prijsklasse. Het zal met het oog op de erfopzet 
en verkaveling wel gaan om vrijstaande woningen.

Conclusie is dat het voorliggende plan daarmee past binnen de Woonvisie 2016+.
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3.3.4  Landschapsontwikkelingsplan Dinkelland

Het Landschapsontwikkelingsplan Dinkelland (LOP) is vastgesteld op 2 september 2008. In 
het LOP is weergegeven dat het erf aan de Uelserdijk 1 en het direct omliggende gebied in 
het beekdallandschap ligt. In de brongebieden ligt het landschappelijk streefbeeld op 
behoud en het versterken van het afwisselende karakter met bronbosjes en natte 
schraallanden. In de boven- en middenlopen van de beekdalen zijn natte graslanden of 
bosjes ontwikkeld, de beken meanderen in hun beekdal, water is vertraagd en er zijn op 
verschillende locaties retentiegebieden aangelegd. Het oude matenlandschap is 
grotendeels hersteld. Het heeft een kleinschalig nat karakter met natte graslanden, 
houtwallen, singels en vloeivelden.

Ontwikkelingsrichtingen

Behoud en herstel matenlandschap. Het accent is gericht op behoud en 
herstel van de kleinschalige singelstructuur van het matenlandschap en het 
extensieve gebruik als vochtig hooi- en weiland.

Beekdalbrede ontwikkeling. Het accent is gericht op herstel van het 
beekdalsysteem en het stimuleren van een beekdalbrede inrichting. De 
brongebieden, de boven-, midden- en benedenlopen hebben ieder hun eigen 
karakteristieken, waardoor de gewenste breedte van de beekdalbrede 
inrichting uiteenloopt.

Deelgebied Springendal

Verder gelden voor het deelgebied Springendal, waar het plangebied onderdeel van 
uitmaakt, onderstaande aandachtspunten en kansen:

Behouden en versterken van het afwisselend karakter van bronbosjes, natte 
schraallanden en heide.

Aansluiten bij het project 'terug naar de bron'. Bron terugbrengen naar de 
oppervlakte, niet in sloten afvoeren.

Stimuleren van extensief (agrarisch) natuurbeheer rond de bronnen en 
beekdalen.

Ontwikkeling van beekzones (smaller dan vijf meter breed). Iedere beek zijn 
eigen identiteit meegeven.

Rekening houden met een natuurgerichte waterhuishouding.

Uitbreiding van bossen aan de randen van bestaand bos, in combinatie met 
nieuwe landgoederen, natuur- en landschapscampings (rood voor groen).

Ontwikkelen nieuwe architectuur van landelijke villa's en landhuizen.

Verbeteren mogelijkheden extensief recreatief medegebruik. Meer ruimte 
bieden voor natuur- en landschapsbeleving door openstellen van terreinen.

Conclusie

Het voorgenomen plan betreft een relatief kleinschalig plan. Een erftransformatie van 
agrarisch naar wonen. Er is een inrichtingsplan opgesteld, welke is opgenomen in Bijlage 1 
van de regels. In dit plan is aangesloten op de gebiedskenmerken. Zo wordt het erf 
ingericht met inheemse beplanting. De nieuwe inrichting van het erf versterkt de aanwezige 
structuur van erven, beplantingen, routes en open ruimten in het landschap, en past 
daarmee binnen het LOP.
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3.3.5  Casco-benadering in Noordoost-Twente

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

In de praktijk werkt de casco-benadering met het principe dat landschapselementen die tot 
het casco behoren niet verplaatst mogen worden. De landschapselementen buiten het 
casco mogen wel worden verplaatst, mits voldaan is aan de spelregels voor compensatie. 
Afbeedling 11 bevat een weergave van de 'casco-kaart'. De groen gearceerde delen 
betreffen het casco. Deze worden in het voorliggende plan niet verwijderd of verplaatst.

Afbeelding 11: Uitsnede Casco-kaart

3.3.6  Conclusie gemeentelijk beleid

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

4.1  Inleiding

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

4.2  Natuurwaarden

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en 
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de 
Natuurbeschermingswet en de EHS/NNN. Bij soortenbescherming heeft men te maken 
met de Flora- en faunawet.

Soortenbescherming

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. De Flora- en faunawet 
gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe, bepaalde handelingen waaronder ruimtelijke ingrepen 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en 
hun leefomgeving.

Er is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd op het erf, welke is bijgevoegd in de bijlagen 
(zie Bijlage 2). Conclusie van dit onderzoek is dat er verblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis zijn aangetroffen. Met de ruimtelijke 
ontwikkeling worden negatieve effecten op verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis en 
gewone dwergvleermuis verwacht. De vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten zijn 
jaarrond beschermd. Met de voorgenomen ontwikkeling treedt verstoring op de aanwezige 
gewone grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen en hun verblijfplaatsen op. 
Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. Deze ontheffing kan aangevraagd 
worden voor belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Om een ontheffing Flora- en faunawet te verkrijgen voor soorten van tabel 3  en 
jaarrondsoorten moet:

de gunstige staat van in standhouding gegarandeerd blijven, 

invulling gegeven worden aan de zorgplicht, 

voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang, en er mogen geen 
alternatieven zijn. 

Dit moet worden uitgewerkt in een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat concreet 
welke werkzaamheden, wanneer, op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld 
met een onderbouwing van de noodzaak van het project. Het activiteitenplan is opgenomen 
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in de bijlagen (Bijlage 3), inclusief ecologisch werkprotocol (Bijlage 4). De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland heeft vervolgens een ontheffing flora en fauna verleend. Deze 
ontheffing is opgenomen in Bijlage 5.

In 2016 heeft een actualisatie van het flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden. Het rapport 
is opgenomen in Bijlage 11. Geconcludeerd is dat binnen het plangebied verblijfplaatsen 
van gewone grootoorvleermuis en kerkuil zijn aangetroffen. Tevens is het waarschijnlijk dat 
gewone dwergvleermuis nog een verblijfplaats heeft op het erf. De vaste rust- en 
verblijfplaatsen van deze soorten zijn jaarrond beschermd. Met de voorgenomen 
ontwikkeling treedt verstoring op de aanwezige gewone grootoorvleermuizen, gewone 
dwergvleermuizen, kerkuil en hun verblijfplaatsen op. Hiervoor dient een ontheffing 
aangevraagd te worden. De ontheffing voor gewone dwergvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis is reeds aangevraagd en verleend. Aanbevolen wordt deze ontheffing 
tevens aan te vragen voor kerkuil. Deze ontheffing kan aangevraagd worden voor belang 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Ook hiertoe dient een activiteitenplan te worden 
opgesteld. Dit activiteitenplan is opgenomen in Bijlage 12 van de toelichting van dit 
bestemmingsplan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vervolgens een 
(gewijzigde) ontheffing flora en fauna verleend. Deze ontheffing is opgenomen in Bijlage 13.

Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden betreffen een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. 
Natura 2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese 
Vogelrichtlijn (79/43/EEG) en de gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Natuurbeschermingsweg 1998 beschermd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betreft 
een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt 
voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen.

Het plangebied aan de Uelserdijk 1 grenst aan het Natura 2000-gebied Springendal en 
bronnen van de Mosbeek. Het gebied is aangewezen als een Habitatrichtlijngebied. Hiertoe 
is een 'Voortoets Natuurbeschermingswet' uitgevoerd (zie Bijlage 6). De conclusie is dat 
met de voorgenomen ontwikkelingen geen negatieve effecten worden verwacht op de 
begrensde natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied 'Springendal en bronnen van de 
Mosbeek. Aandachtspunt is een mogelijke en gelet op de aard en omvang van de 
ontwikkeling zeer geringe toename van de uitstoot van stikstof door verkeer. Significante 
negatieve effecten worden echter niet verwacht, waardoor het voorliggende 
bestemmingsplan uitvoerbaar is.

Het plangebied bevindt zich binnen begrensd EHS-gebied. Er vinden echter geen 
werkzaamheden plaats die de wezenlijke waarden of kenmerken van de EHS aantasten. 
Met de voorgenomen maatregelen worden deze juist versterkt. Negatieve effecten op de 
EHS worden niet verwacht.

Wet natuurbescherming

Inmiddels is per 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. 
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De intreding 
van deze nieuwe wet leidt niet tot wijzigingen ten aanzien van de conclusies van het 
natuuronderzoek. De soorten die in de nieuwe Wet natuurbescherming beschermd zijn, 
betreffen grotendeels dezelfde soorten als die onder de Flora- en faunawet beschermd 
waren. De beschermde soorten die op de lijst zijn toegevoegd worden niet in het 
plangebied verwacht. 
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4.3  Archeologische waarden

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

Op de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkkelland is 
aangegeven dat het plangebied grotendeels in een gebied ligt welke is aangemerkt als 
'diepe erosiedalen met natte, zandige bodems' (zie afbeelding 12). Het overige deel van het 
plangebied betreft een 'stuwwalhelling met een plaggendek'. Hier vinden geen relevante 
bodemingrepen plaats. 

Afbeelding 12: Uitsnede archeologische verwachtings- en advieskaart, gemeente 
Dinkelland

Voor de gebieden die zijn aangemerkt als 'diepe erosiedalen met natte, zandige bodems' 
wordt voor het erf een onderzoeksplicht geadviseerd voor ingrepen met een omvang groter 
dan 5000 m2, waarvoor een middelmatige of lage verwachtingswaarde geldt. In dit geval 
blijven de ingrepen in de bodem ruim onder deze 5000 m2. Nader archeologisch onderzoek 
is dan ook niet noodzakelijk.

4.4  Cultuurhistorische waarden

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten naast de in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten, ook cultuurhistorische waarden in het plangebied worden 
meegewogen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Met het voorliggende plan 
worden geen cultuurhistorische waardevolle gebouwen gesloopt of aangetast. De 
karakteristieke voormalige boerderij is van cultuurhistorische waarde (gezien o.a. historie, 
bouwstijl, huidige staat) en blijft gehandhaafd. Deze krijgt als bijgebouw op het nieuwe 
woonerf een vervolgfunctie. De cultuurhistorische waardevolle landschappen en elementen 
in het plangebied worden daarnaast versterkt, door elementen die hier van oorsprong niet 
thuishoren te verwijderen. 
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4.5  Water

Het is verplicht om in elk bestemmingsplan een waterparagraaf op te nemen. In deze 
waterparagraaf wordt een overzicht gegeven van het beleid dat van toepassing is op het 
plangebied. Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden aangetoond dat in het plan 
mogelijkheden bestaan voor een goede waterhuishouding. 

Europees beleid

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

Rijksbeleid

Het Nationaal Waterplan (NWP) is in december 2009 opgesteld en geeft de hoofdlijnen aan 
van het beleid dat het Rijk voert in de periode 2009 tot en met 2015 om tot een duurzaam 
waterbeheer te komen. Het NWP richt zich op bescherming tegen overstromingen, 
voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. NWP is een opvolger 
van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's 
waterhuishouding. Het NWP is tevens eens structuurvisie op basis van de Waterwet en de 
Wro. Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van 
wateroverlast en droogt en het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn de 
basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. De volgende generaties moeten Nederland als 
veilig en welvarend waterland ervaren. Water is mooi en Nederlanders genieten graag van 
water. Het doel van het NWP is: Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de 
toekomst. De uitvoering van projecten van het NWP zijn al in volle gang. Zo hebben we in 
Nederland het Hoogwaterbeschermingsprogramma, programma's voor de rivierverruiming 
(Ruimte voor de rivier en de maaswerken) en stroomgebiedbeheersplannen zodat de 
waterkwaliteit wordt verbeterd.

Provinciaal beleid

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

De provincie werkt nauw samen met Waterschappen om haar ambities te realiseren. 
Hiervoor hebben de waterschappen eigen regionale waterbeheerplannen opgesteld. De 
Provinciale Staten hebben de wettelijke bevoegdheid tot het instellen en opheffen van 
waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, samenstelling van hun 
bestuur en tot de verder reglementering van waterschappen. De manier waarop de 
waterschappen hun taak uitoefenen is onderhevig aan provinciaal toezicht doordat het 
waterbeheerplan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft. Dus de provincie stelt 
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de regels en de waterschappen doen verder de uitvoering van het waterbeheer.  

Waterschap Vechtstromen

Het waterschap Vechtstromen heeft het waterbeleid vastgelegd in de Waterbeheerplan 
(voormalig waterschap Regge en Dinkel). Het plan is opgesteld in samenwerking met de 
vier andere waterschappen in Rijn-Oost (de Reest en Wieden, Groot Salland, Regge en 
Dinkel en Rijn en IJssel). Het nieuwe Waterbeheerplan 2016-2021 is op 7 oktober 2015 
vastgesteld. In het waterbeheerplan staan de korte en de lange termijndoelstellingen van 
het waterschap. Het waterschap kiest daarbij voor ruimtelijke, duurzame oplossingen, 
zowel in tijd als kwaliteit, waarbij het gedachtegoed van het Waterbeheer 21e eeuw en de 
Kaderrichtlijn Water nadrukkelijk is meegenomen. Door de watertoets wordt er al meteen 
vroegtijdig nagedacht over de rol van water binnen een ontwikkeling.

Watertoets

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt gestreefd naar duurzame, 
veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. 
Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te garanderen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit 
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Gevolgen plan voor waterhuishouding

Op het erf vindt functiewijziging plaats, waarbij het totale verharde oppervlak niet toeneemt. 
Het plan heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. Ten behoeve 
van het plan is de 'Watertoets' (zie bijlage 8) doorlopen. Dit betrof nog een groter plan, 
waarbij ook de omliggende gronden betrokken waren. Uitkomst van de watertoets was dat 
de 'normale procedure' moest worden doorlopen. Dit betekent dat het plan ter controle en 
advies is toegezonden aan het waterschap Vechtstromen. Het waterschap heeft per e-mail 
aangegeven dat het waterschap geen bezwaren heeft tegen het voorgenomen plan. 
Geconcludeerd wordt dat het plan geen negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding 
in het gebied. Het waterschap geeft een positief wateradvies af (zie Bijlage 7, Bijlage 8 en 
Bijlage 9). 

Eén aandachtspunt is wel van belang bij de ontwikkeling van het erf, namelijk de mogelijke 
invloed van de herinrichting van de Springendalsebeek op de grondwaterstanden en op het 
T=100 niveau in het gebied. De doelstellingen van de herinrichting van de 
Springendalsebeek zijn onder meer het langer vasthouden van water in het gebied. Dit 
betekent onder meer dat de beekbodem zal worden verhoogd. Dit kan invloed hebben op 
het T=100 niveau, die als veiligheidsnorm voor de aanleghoogte van de bebouwing moet 
worden aangehouden. T=100 is een neerslaggebeurtenis die statistisch eens in de 100 jaar 
optreedt. De aanleghoogte van bebouwing moet voldoende hoog zijn, zodat dat bij deze 
gebeurtenis nog net geen inundatie vanuit de beek optreedt. Door het beekherstel kan de 
grondwaterstand ook hoger worden dan in de huidige situatie. Geadviseerd wordt hier bij de 
aanleghoogte van de bebouwing rekening mee te houden. Dit kan door op te hogen dan wel 
kruipruimtevrij te bouwen. Het is dus raadzaam de aanleghoogte van de nieuwe bebouwing 
af te stemmen op te verwachten grond- en oppervlaktewaterpeilen in de toekomstige 
situatie. Dit in nadere afstemming met het waterschap.

   vastgesteld      33



34      Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum



Hoofdstuk 5  Milieutoets

5.1  Inleiding

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

bodem; 

geluid;

luchtkwaliteit; 

externe veiligheid; 

bedrijven en milieuzonering; 

vormvrije m.e.r.-beoordeling;

Verkeer en parkeren.

5.2  Bodem

Sinds 1 januari 2008 is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd hoe we in Nederland 
omgaan met het hergebruik van schone en licht verontreinigde grond en de bescherming 
van de bodem. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de 
aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik. Hiertoe is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (over een groter plangebied). De resultaten zijn verwerkt in het 
rapport van 6 mei 2010 met kenmerk 20100258/rap01, welke is opgenomen in de bijlagen 
(Bijlage 10). Op het erf zijn in de bodem zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
Visueel is in en op de grond geen asbest aangetroffen. Ook in het pad is geen asbest 
aangetroffen. Lokaal is op het erf wel iets puin en in het pad veel puin aangetroffen. De 
bovengrond op het erf is hooguit licht verontreinigd met enkele onderzochte componenten. 
Ter plaatse van 'verdachte locaties' als bovengrondse olietank, werkplaats en 
werktuigenberging zijn geen verontreinigingen in de bodem geconstateerd. In de ondergrond 
zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten gemeten. Het grondwater op 
het erf bevat geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten. De grond in het 
puinpad is licht verontreinigd met minerale olie, PAK en PCB's. 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden 
geconcludeerd dat in de bodem geen of geen noemenswaardige verontreinigingen zijn 
geconstateerd. Het uitvoeren van een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen om op het terrein van het erf 
een woonbestemming te realiseren. Wel moet het achtergelegen puinpad, voordat deze 
wordt verwijderd, aanvullend op asbest worden onderzocht.

Indien bij de toekomstige bestemming grond wordt ontgraven, dan kan deze op het eigen 
terrein worden toegepast, maar niet op het achterliggende agrarisch perceel. Bij afvoer en 
elders toepassen van meer dan 50 m³ grond dient een melding te worden gedaan bij het 
Meldpunt Bodemkwaliteit.
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5.3  Geluid

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

Uit de geluidniveaukaart (zie afbeelding 13) van de gemeente Dinkelland (2012) is op te 
maken dat het geluidniveau binnen de projectlocatie minder dan 48 dB bedraagt. Met het 
voorliggende plan (functie wonen) zal het geluidniveau dalen ten opzichte van de vroegere 
situatie (van agrarische bedrijfsactiviteiten). De te realiseren burgerwoning kan daarbij 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan. 

Afbeelding 13: Uitsnede geluidcontourkaart, gemeente Dinkelland

Op meer dan 30 meter van het betreffende bouwblok voor de woningen ligt een voormalige 
gasproductiestation van de NAM. Deze gaswinning is hier echter gestopt en gaat in de 
toekomst ook niet meer plaatsvinden. Momenteel worden er op de locatie alleen met olie 
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vervuild water doorgevoerd (transportroute). Hiervoor gelden geen geluidscontouren die tot 
aan het bouwblok aan de Uelserdijk 1 reiken. Het voorliggende plan is tot slot ook 
afgestemd met de NAM, om er ook voor de zorgen dat het voorgenomen plan niet 
beperkend werkt voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op de NAM-locatie.  

5.4  Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in 
hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur: 'Niet 
in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling 
NIBM). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) geregeld. In dit programma staat onder andere beschreven wanneer en hoe 
overschrijding van luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. In het programma wordt 
rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die binnen het 
programma passen hoeven niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. Voor 
projecten die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, hoeft geen 
onderzoek te worden gedaan naar de luchtkwaliteit. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën opgenomen die niet in betekende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. De natuurlijke inrichting van agrarische gronden en de 
functiewijziging van het agrarische erf is aan te merken als een project welke 'niet in 
betekende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. Betreffende woningbouw is pas 
sprake van 'in betekende mate' indien het gaat om de nieuwbouw van minimaal 1500 
woningen. In het voorliggende plan gaat het om de nieuwbouw van één extra woning. Ook 
doen zich geen andere ontwikkelingen voor die tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
leiden. Het plan kan daarmee zonder verdere toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit worden uitgevoerd.

5.5  Externe veiligheid

5.5.1  Algemeen

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's 
van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport. Het 
doel van het veiligheidsbeleid is zowel individuele burgers als groepen burgers een 
minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit 
doel te bereiken verplicht het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en op termijn ook het Besluit transportroutes 
externe veiligheid (Btev) gemeenten en provincies bij besluitvorming in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet op de ruimtelijke ordening afstand te 
houden tussen gevoelige objecten (zoals woningen) en risicovolle activiteiten. Geregeld is 
hoe gemeenten moeten omgaan met risico's voor mensen in de omgeving van een 
risicobron als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de risicobron. 
Afstanden die aangehouden moeten worden, worden bepaald door het plaatsgebonden 
risico van een risicovolle activiteit. Het ijkpunt voor het groepsrisico wordt bepaald door een 
oriëntatiewaarde. De externe veiligheid van risicobronnen wordt uitgedrukt in het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de risicobron.

Plaatsgebonden Risico (PR)

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar 
onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een 
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ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico wordt per risicobron vastgelegd in contouren. Er 
geldt een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) per jaar bedraagt. Deze 
contour is wettelijk vastgesteld als grens- of richtwaarde. Kwetsbare objecten zoals 
bijvoorbeeld woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, grote (kantoor)gebouwen en grotere 
recreatieterreinen zijn niet toegestaan binnen deze 10-6 contour.

Groepsrisico 

Het groepsrisico is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een 
bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De 
oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico. Het 
groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 
1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting, transportroute gevaarlijke stoffen of buisleiding en als 
gevolg van een ongewoon voorval in dit invloedsgebied waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is. Het invloedsgebied is het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor 
de berekening van het groepsrisico. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op 
een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het groepsrisico geeft aan hoe groot de 
kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk vallen. 
Bij transportrisico's geldt dat de oriëntatie waarde voor het groepsrisico overeen komt met 
de kans op 10 slachtoffers gelijk aan één op de tienduizend (10-4). De kans op 100 
slachtoffers gelijk aan één op de miljoen (10-6) enzovoorts. Voor stationaire bronnen geldt 
dat de oriëntatiewaarde een factor 10 lager ligt. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is 
geen wettelijke norm, het is bedoeld als een ijkpunt. Er kunnen redenen zijn dat een 
gemeente meer of juist minder risico's accepteert. De gemeente is verplicht om bij 
risicovolle situatie een belangenafweging te maken (verantwoording groepsrisico). Daarbij 
spelen onder anderen de zelfredzaamheid van bewoners, vluchtwegen, economische en 
maatschappelijke belangen een rol. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van 
een risicobron geldt in principe een verantwoordingsplicht voor de gemeente voor de 
toename van het groepsrisico ten gevolge van een verhoogde personendichtheid.

Transportroutes

Momenteel is het toetsingskader voor transportroutes vastgelegd in de nota 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen 2009. Er wordt gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving (Besluit 
transportroutes externe veiligheid, Btev), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet, voor 
de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen over rijkswegen, 
hoofdvaarwegen en spoorwegen.

5.5.2  Onderzoek

Om in beeld te brengen of er in het plangebied of in de nabijheid daarvan risicobronnen 
aanwezig zijn, is de provinciale risicokaart geraadpleegd. Een uitsnede daarvan is 
weergegeven in figuur 14. 
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Afbeelding 14: Uitsnede risicokaart Overijssel

Uit de risicokaart blijkt dat er in de nabijheid van de projectlocatie een gasproductiestation 
aanwezig is. De risicocontour 10-6/j ligt, wanneer het gasproductiestation in gebruik zou 
zijn, buiten het plangebied. Nu de gaswinning is gestaakt (en ook niet terugkomt) brengen 
de werkzaamheden op deze locatie geen belemmeringen. De huidige werkzaamheden 
(transportroute van met olie vervuild water) hebben geen risicocontouren die tot aan het 
bouwblok aan de Uelserdijk 1 reiken. Het voorliggende plan is tot slot ook afgestemd met 
de NAM, om er ook voor de zorgen dat het voorgenomen plan niet beperkend werkt voor 
eventuele toekomstige ontwikkelingen op de NAM-locatie.

5.6  Bedrijven en milieuzonering

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

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

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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in eerste instantie doorgaans de 
VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor 
de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen. De 
transformatie van het erf levert geen hinder of gevaar aan omliggende gevoelige functies. De 
te realiseren functies kennen geen milieucontouren. Er is derhalve geen sprake van een 
aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. De nieuwe functies zijn ook niet 
beperkend voor omliggende functies/bedrijven. Op de relatief dichtbijgelegen gaswin-locatie, 
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vindt geen gaswinning meer plaats. Dit zal in de toekomst ook niet meer gaat plaatsvinden. 
Zodoende beperken deze twee locaties met hun functies elkaar niet. Het voorliggende plan 
is tot slot ook afgestemd met de NAM, om er ook voor de zorgen dat het voorgenomen 
plan niet beperkend werkt voor eventuele toekomstige ontwikkelingen op de NAM-locatie.

5.7  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

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

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

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

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

de kenmerken van het project;

de plaats van het project;

de kenmerken van de potentiële effecten.

De ontwikkeling betreft de realisatie van één nieuwe burgerwoning (met bijgebouw). Deze 
ontwikkeling is niet opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Deze activiteiten worden 
niet aangemerkt als M.E.R. beoordelingsplichtig. De locatie is niet gelegen in een 
kwetsbaar of gevoelig gebied. Dit kan worden gesteld door middel van het uitgevoerde 
natuuronderzoek, de waterparagraaf en de milieuonderzoeken. 

Op basis van de beschikbare informatie kan de conclusie worden getrokken dat de 
voorgenomen  ontwikkeling geen nadelige milieueffecten met zich meebrengt. De 
ontwikkeling is daarom niet M.E.R. beoordelingsplichtig.

5.8  Verkeer en parkeren

Met het voorliggende plan wordt het agrarische erf met twee bedrijfswoningen 
getransformeerd naar een woonerf met drie woningen. Ten opzichte van de huidige 
(bestemmingsplanmatige) situatie worden de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. De 
verkeersbewegingen die gepaard gaan met een agrarisch bedrijf vervallen. Ter compensatie 
wordt één nieuwe woning gebouwd. Er is daarmee geen sprake van een toename van 
verkeersbewegingen. 

Het woonerf blijft ontsloten op de Uelserdijk en parkeren vindt plaatst op het woonerf.
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Hoofdstuk 6  Juridische 
aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding

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

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

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

6.2  Inleidende regels

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

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

6.3  Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - 2, gaat in op de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van 
agrarische activiteiten. 

Artikel 4 Wonen geeft aan dat binnen het bestemmingsvlak drie woningen zijn toegestaan 
van maximaal 750 m3. Binnen deze bestemming zijn erf en tuin tevens toegestaan. 
Bijgebouwen zijn mogelijk tot de oppervlaktematen zoals deze in de regels zijn genoemd. 
Ook in dit artikel zijn een aantal specifieke afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
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6.4  Algemene regels

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

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

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

6.5  Overgangs- en slotregels

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

Het laatse artikel is artikel 10 Slotregel. Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan 
kan worden aangehaald.
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Hoofdstuk 7  
Uitvoerbaarheid

7.1  Inleiding

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

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1  Overleg

Het Rijk

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

Provincie Overijssel

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

Waterschap Vechtstromen

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

7.2.2  Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of 
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Na voorafgaande 
publicatie op 7 mei 2015 in het huis-aan-huis blad Dinkellandvisie is in overeenstemming 
met de inspraakverordening met ingang van 8 mei 2015 het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ voor een ieder ter inzage gelegd. 

Het voorontwerp bestemmingsplan had tot doel de herontwikkeling van zowel de camping 
als het voormalige agrarische erf ’t Lippert mogelijk te maken. Concreet ging het om de 
sanering van de camping en de sloop van landschapontsierende agrarische 
bedrijfsgebouwen aan de Uelserdijk 1-3 in Oud Ootmarsum. Ter compensatie werd het 
voormalige agrarische erf ontwikkeld tot woonerf, waarbij in het 
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voorontwerpbestemmingsplan 2 extra woningen mogelijk werden gemaakt. Samen met de 
bestaande 2 voormalige agrarische bedrijfswoningen ging het om maximaal 4 woningen op 
het erf.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zijn 
of haar inspraakreactie kenbaar maken. Er zijn 5 reclamanten die gebruik hebben gemaakt 
van het recht om een inspraakreactie in te dienen. 

Samenvattend hebben de ingediende inspraakreacties geleid tot een aanpassing van de 
planopzet. Het ontwerpbestemmingsplan ziet alleen nog toe op de herontwikkeling van het 
voormalige agrarische erf waarbij de landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen 
worden gesloopt. Ter compensatie kan 1 extra woning worden gebouwd. Samen met de 
bestaande 2 voormalige agrarische bedrijfswoningen gaat het om maximaal 3 woningen op 
het erf aan de Uelserdijk 1-3 in Oud Ootmarsum.

De volledige inspraaknotitie is opgenomen in Bijlage 14 van de toelichting van dit 
bestemmingsplan.

7.2.3  Zienswijzen

Het  ontwerpbestemmingsplan heeft voor de duur van zes weken, na voorafgaande 
publicatie op 20 april 2017, voor zienswijzen ter inzage gelegen. Binnen deze termijn heeft 
een reclamant zienswijzen ingediend. De reactienota zienswijzen is opgenomen in Bijlage 
15 van de toelichting van dit bestemmingsplan.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkel in de toelichting twee 
aanpassingen aangebracht. Ten eerste is in paragraaf 3.3.1 de tekst aangepast om 
duidelijk te maken hoe dit plan zich verhoudt tot de notitie 'Transformatie vrijkomende 
agrarische bebouwing in Dinkelland: ruimtelijke voorwaarden'. Ten tweede is in paragraaf 
4.2 aangegeven dat inmiddels de Wet natuurbescherming in werking is getreden, maar dat 
dit niet leidt tot wijzigingen ten aanzien van de conclusies met betrekking tot het 
natuuronderzoek. 

7.3  Economische uitvoerbaarheid

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

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald 
middels de gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van 
de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst afgesloten tussen initiatiefnemer 
en de gemeente. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van 
artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Beoordeling 
erfplan door 
Kwaliteitsteam
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Beoordeling kwaliteitsgroep  
 
Kwaliteitsgroep: Dinkelland-Tubbergen 
Landschapsplan ’t Lippert  
Initiatiefnemer Bureau Beheer Landbouwgronden, Dienst Landelijk Gebied 
Architect/adviseur Eelerwoude/architect Loman   

Locatie Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum 
Datum vergadering 20.11.13 11.12.13 15.6.16    
       
Overeenkomst  

Beoordelingskaders:  

Eisen uit de formele kaders: Beleidsdocument KiGO  
Uitkomst toets aan formele 
kaders en overige 
opmerkingen 
Kwaliteitsgroep 

Ten aanzien van de vorige plannen is er nu sprak van nieuwe 
uitgangspunten, waarbij naast de bestaande woning en bedrijfswoning 
nog 1 nieuwe woning wordt toegevoegd. Het Q-team is akkoord met 
het getoonde erfensemble, waarin onderscheid is aangebracht tussen 
het gedeelte met de twee bestaande woningen en de nieuwe woning 
die ruimtelijk bij de oorspronkelijke boerderij hoort. Het is daarom een 
goede keuze dat ook in de bestrating (p22) gekozen is voor een 
gebakken klinker waardoor de nieuwe woning bij de oorspronkelijke 
boerderij wordt betrokken,  
Het Q-team is van mening dat bij de ‘achterzijde’ van de 
oorspronkelijke boerderij een fruitboomgaard geen landschappelijk 
toegevoegde waarde is. Daarbij is een hoog opgaande en robuustere 
eiken-beukengaard meer passend.  
In de inrichtingsschets is afleesbaar dat de bestaande oprit ter plaatse 
van het tussenlid (woning en oorspronkelijke boerderij) niet meer 
aanwezig is. Het Q-team vindt dit een goede keuze.  
 

Vervolgprocedure  

Parkeren:  

Overeenkomsten:  

Afschrift aan: Architect, leden kwal. groep 

Beh. ambtenaar: Koen Klieverik Zaak nr. - 

 
Status advies: 
De taak van de kwaliteitsgroep is het bewaken van de samenhang in de bouwplannen binnen de 
gestelde kaders om in gezamenlijkheid met belanghebbenden tot aanvaardbare en kwalitatieve 
plannen te komen. De kwaliteitsgroep heeft daarin een adviserende rol ten behoeve van de indiener 
van het plan. Het college is het bevoegde orgaan om te beslissen op een aanvraag om 
bouwvergunning. Aan de behandelingen in de kwaliteitsgroep kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 



Bijlage 2  Quickscan flora 
en fauna
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Flora- en faunaonderzoek  
’t Lippert, Ootmarsum 



 
 

 

 

 

 Opdrachtgever 
Provincie Overijssel 
De heer H.J. Arentsen 
Postbus 10078 
8000 GB  ZWOLLE 
 

  

 Opdrachtnemer 
Eelerwoude 
Postbus 53 
7470 AB Goor 
0547-263515  
0547-263315 
info@eelerwoude.nl 
www.eelerwoude.nl 

  

 Projectgegevens: 
Projectnummer: P5335 
Datum: 24-10-2013 
Projectleider: G.Lubbers 
Opgesteld: V. de Lenne 
Gecontroleerd: J.H. van der Heide 

  

                                           

Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

  
De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken 

Flora- en faunaonderzoek  
’t Lippert Ootmarsum 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

Binnen het plangebied aan de Uelselerdijk te Ootmarsum worden een aantal schuren 

gesloopt en enkele woningen gebouwd.  

 

In verband met deze ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving 

en –beleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden dat de ontwikkeling 

gerealiseerd kan worden en dat er geen belemmeringen bestaan vanuit de 

natuurbescherming. Gezien de hoge potentie van het erf voor fauna is door Eelerwoude 

in 2012 reeds op voorhand een veldonderzoek uitgevoerd die met name toegespitst was 

op vleermuizen.  

 

Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de aanwezige beschermde 

soorten, om aan de hand hiervan uitspraken te doen over (mogelijke) effecten van de 

voorgenomen plannen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen.  

  

In dit rapport worden de resultaten van het flora en faunaonderzoek gepresenteerd en 

getoetst aan de Flora- en faunawet. 
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Figuur 1. Ligging en begrenzing van het plangebied 
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2 HUIDIGE SITUATIE & ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 

noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant aan de Springendalse beek. In de 

huidige situatie bevindt zich binnen het plangebied een erf. Er bevinden zich twee 

woningen op het erf, een karakteristieke woonboerderij en drie schuren. Het erf ligt in het 

natuurgebied Springendal; de directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 

bosrijke omgeving, afgewisseld met matig intensieve landbouw. In figuur 2 zijn enkele 

foto’s opgenomen van het plangebied. 

2.2 Voorgenomen ontwikkelingen 

Het bestaande erf heeft geen agrarische functie meer en zal worden omgevormd. Het 

voornemen is om de bestaande schuren op het erf te slopen. De twee woonhuizen en de 

karakteristieke woonboerderij zullen behouden blijven. Het is in deze fase nog niet exact 

duidelijk hoe het erf er in de toekomst uit komt te zien. Waarschijnlijk zullen er twee 

woonhuizen teruggebouwd worden. Mogelijk zal er ook een extra bijgebouw 

teruggebouwd worden op de locatie.  
 



 

8 Flora- en faunaonderzoek    
Definitief 

 
Figuur 2 enkele foto’s van het plangebied.  
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3 NATUURWETGEVING 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht (Natuur-

beschermingswet 1998) en een soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de Flora- en 

faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

in de nationale wetgeving geïmplementeerd. 

 

3.1 Flora- en faunawet beschermt flora en fauna 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. De Flora- en faunawet 

gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke 

ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en 

onder voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in 

dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 

planten en dieren en hun leefomgeving. 

 

Onder bepaalde voorwaarden is een algemene vrijstelling van de ontheffingsplicht van de 

Flora- en faunawet van toepassing. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling 

hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. Hiertoe worden 

verschillende beschermingsregimes onderscheiden: 

 

 Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime  

 Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime 

 Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van 

de AMvB – zwaarste beschermingsregime 

 

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Vogels worden tijdens 

het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Voor het aantasten van 

broedende vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond 

beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, havik, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, 

slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw.  

 

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffings-

plicht en is daarom geen ontheffing nodig. Op deze groep van soorten wordt in dit 

onderzoek niet uitgebreid ingegaan. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving en 

toelichting op de Flora- en faunawet. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de 

aanwezigheid van beschermde soorten. 
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3.2 Natura 2000-gebieden, natuurbeschermingswet 1998 

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

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

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

(92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 beschermd. 

 

Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied Springendal en bronnen van 

de Mosbeek (100 meter). Het gebied is zeer gevarieerd en erg rijk aan bronnen, 

waardoor de natuurwaarde relatief hoog is. Het gebied is met name gevoelig voor 

verdroging, verzilting en vermesting.  

De werkzaamheden vinden plaats buiten het Natura 2000-gebied. Er is dan ook geen 

sprake van een directe aantasting van habitattypen en habitatsoorten. Ook indirecte 

invloeden zoals verdroging, vermesting en verzilting zijn niet te verwachten als gevolg 

van de voorgenomen werkzaamheden. Een nadere toetsing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

3.3 Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De 

EHS is in provinciale structuurvisies) uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS 

geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij 

de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

 

Het plangebied grenst aan EHS-gebied. Er vinden echter geen werkzaamheden plaats 

die de wezenlijke waarden of kenmerken van de EHS aantasten.  Negatieve effecten op 

de EHS worden niet verwacht. 
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4 METHODE 

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

bestaande inventarisatiegegevens een verkennend veldbezoek en een inventarisatie van 

vleermuizen.  

 

4.1 Bureauonderzoek 

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

beschikbaar, regionale verspreidingsinformatie. Landelijke en provinciale 

verspreidingsinformatie zijn geraadpleegd met betrekking tot planten, amfibieën, 

reptielen, vogels en zoogdieren. Hiervoor zijn met name verspreidingsatlassen 

geraadpleegd. Uit de landelijke verspreidingsinformatie (atlassen), welke deels gedateerd 

zijn, moet blijken of in de omgeving van de locatie in het verleden strikt beschermde 

soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij 

veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 

kilometer). De soortgegevens hebben daarom veelal betrekking op de regio en niet 

specifiek op het plangebied.  

 

De websites www.waarneming.nl en www.telmee.nl zijn ook geraadpleegd. Een  groot 

aantal amateurs kan op deze websites hun natuurwaarnemingen kwijt. De site wordt 

gecontroleerd door een validatiecommissie. Soortwaarnemingen via deze bron zijn 

redelijk betrouwbaar, maar kunnen moeilijk geverifieerd worden. Wel kan het een beeld 

geven van mogelijke soorten in de regio. Waarnemingen zijn, in tegenstelling tot 

atlassen, vaak tot op de exacte locatie te herleiden.  

 

4.2 Veldonderzoek 

Vleermuizen 

Bij de uitvoering van het veldonderzoek naar vleermuizen is gewerkt conform het 

‘Protocol voor vleermuisinventarisaties van het Vleermuisvakberaad Netwerk Groene 

Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Gegevensautoriteit Natuur. Deze is geactualiseerd 

in 2012 voor het uitvoeren van vleermuisonderzoek. 

 

Het onderzoek heeft zich gericht op het vaststellen van soortensamenstelling, aantallen, 

gebruiksfunctie van het gebied voor vleermuizen en het vaststellen van verblijfplaatsen 

(kraamverblijven, winterverblijfplaatsen, zomerverblijven etc.), vliegroutes en 

foerageergebieden. Het veldonderzoek in het voorjaar en zomer van 2012 heeft zich 

gericht op de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijfplaatsen, foerageergebied en 
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vliegroutes van vleermuizen. Het onderzoek in het najaar van 2012 heeft zich gericht op 

het vaststellen van zwerm- en paarverblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes van 

vleermuizen. 

De veldbezoeken hebben plaatsgevonden in de avonduren en de vroege ochtenduren. 

De weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken waren gunstig voor het waarnemen 

van vleermuizen (weinig wind, geen neerslag, > 12º C). 

 

Tijdens het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector Pettersson D100 

in combinatie met een Pettersson D240X. Hiermee kunnen de ultrasone geluiden die 

vleermuizen tijdens het vliegen uitzenden voor het menselijk gehoor hoorbaar gemaakt 

worden. Met de Pettersson D240X kunnen vleermuiswaarnemingen worden getaped en 

geanalyseerd in speciaal hiervoor ontworpen software (Batsounds). Sommige soorten 

zijn moeilijk op geluid te determineren, doordat deze bijvoorbeeld veel overlapping 

hebben in geluid. Met behulp van Batsounds kunnen de meeste van deze lastig te 

determineren soorten dan op naam gebracht worden.  

 

 

Datum Type onderzoek Starttijd Onderzoeker Weersomstandigheden 

22-06-2012 
Kraamonderzoek 

vleermuizen  
21.00 V. de Lenne 

Droog, onbewolkt, ±18 °C, 

windkracht 2 

06-07-2012 
Kraamonderzoek 

vleermuizen  
21:30 V. de Lenne 

Droog, onbewolkt, ±14 °C, 

windkracht 2/3 

27-08-2012 Baltsonderzoek vleermuizen 21.00 V. de Lenne 
Droog, lichte bewolking, ±14 °C, 

windkracht 1/2 

10-09-2012 Baltsonderzoek vleermuizen 22.30 V. de Lenne 
Droog, onbewolkt, ±14 °C, 

windkracht 1/2 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN & ANALYSE 

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

aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. 

 

5.1 Flora 

Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde planten aangetroffen binnen het 

plangebied.  De vegetatie op het erf bestaat uit algemene soorten als hondsdraf, gewone 

witbol, kleefkruid, zevenblad, paardenbloem, brandnetel, brede weegbree etc.  

 

Effecten en ontheffing 

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden 

gezien de groeiplaatsomstandigheden op het erf ook niet verwacht. 

 

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

noodzakelijk.  

 

5.2 Vleermuizen 

 

Alle vleermuizen zijn strikt beschermd (tabel 3 van de Flora- en faunawet). Er zijn vier 

soorten vleermuizen aangetroffen binnen het plangebied (laatvlieger, rosse vleermuis, 

gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis). De aangetroffen soorten worden 

hieronder besproken. In bijlage 2 zijn de soortenkaarten opgenomen. 

 

5.2.1 Voorkomen en functie 

 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is in Nederland de meest algemene vleermuissoort. De soort 

wordt veelvuldig waargenomen in stedelijk gebied. (Kraam)kolonies zijn in Nederland 

vooral in gebouwen aangetroffen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn 

ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Gebouwen worden 

ook als winterverblijf gebruikt, waarbij (vermoedelijk) vergelijkbare plaatsen als in de 

zomer benut worden, mits deze vorstvrij zijn. Ze jagen hoofdzakelijk binnen en straal van 

2-5 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen zoveel mogelijk lijnvormige structuren en 

ze jagen in gesloten tot half open landschap. 

 



 

14 Flora- en faunaonderzoek    
Definitief 

 

 

 
Verblijfplaatsen 

Binnen de projectlocatie is een zomerverblijfplaatsen van enkele dieren (2) aangetroffen 

binnen het plangebied. De verblijfplaatsen in het projectgebied betreffen enkele dieren 

die tweemaal uitvliegend in de zomerperiode zijn waargenomen (22-06-2012 en 06-07-

2012). Het betreft waarschijnlijk enkele mannetjes die zich tijdens de kraamperiode 

meestal gescheiden ophouden van de wijfjes met jongen in de kraamkolonie. In de 

paar/baltsperiode zijn geen actief baltsende vleermuizen waargenomen. Baltsende 

vleermuizen zijn een indicatie voor balts/paarverblijfplaatsen, vaak overwinteren 

vleermuizen ook op deze locaties. Gezien het ontbreken van waarnemingen in de 

baltstijd is het niet waarschijnlijk dat het plangebied onderdeel uitmaakt van een 

balts/paar- of winterverblijfplaats.  

 
Foerageergebied en Vliegroutes 

Van de gewone dwergvleermuis zijn enkele foeragerende exemplaren waargenomen in 

het plangebied en directe omgeving. Het gaat om ongeveer 4 exemplaren. Deze 

exemplaren foerageren overal op het erf in de luwte van de beplanting en de bebouwing. 

Een vliegroute van gewone dwergvleermuis is niet vastgesteld. 

 

Gewone grootoorvleermuis 

De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over heel Nederland voor maar nergens in 

grote aantallen. De soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden. 

De gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze 

worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter betimmeringen, daklijsten en 

vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in 

vogelnest- en vleermuiskasten. Ze vormen meestal groepen van 5 tot 25 dieren, in 

uitzonderingen tot 80 dieren. Deze gebruiken in kleine groepjes verspreid een groot 

aantal verblijfplaatsen naast elkaar. Ze verhuizen vaak. Als winterverblijf worden vooral 

ondergrondse ruimten gebruikt, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, 

bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kasteel) kelders. Overwinterende gewone 

grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders en in kerktorens, en een enkele keer in 

boomholtes gevonden. 

 
Verblijfplaatsen 

Binnen de projectlocatie is een verblijfplaats van gewone grootoorvleermuis aangetroffen 

in een van de schuren (zie bijlage 2). Het gaat om ongeveer 15 tot 20 exemplaren die op 

beide data (22-06-2012 en 06-07-2012) in de kraamtijd in de schuur zijn aangetroffen. 

Gezien het aantal gaat het waarschijnlijk om een kraamverblijfplaats. Baltsende gewone 

grootoorvleermuizen zijn niet waargenomen. Tijdens de veldbezoeken in het najaar is 

slechts één gewone grootoorvleermuis aangetroffen tijdens het eerste bezoek, tijdens het 

tweede bezoek in het najaar zijn in het geheel geen gewone grootoorvleermuizen 

waargenomen. De schuur die als verblijfplaats gebruikt wordt is niet vorstvrij. Gezien de 

waarnemingen tijdens het veldbezoek en het feit dat de schuur niet vorstvrij is mag 

aangenomen worden dat de schuur alleen in de lente/zomer als verblijfplaats door 

gewone grootoorvleermuizen gebruikt wordt. 
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Foerageergebied en Vliegroutes 

Gewone grootoorvleermuis foerageert in de schemer voornamelijk in de schuur die ook 

als verblijfplaats dient. Wanneer het buiten geheel donker wordt foerageren ze ook 

kortstondig op het erf en vliegen vervolgens voornamelijk in noordelijke richting. Er is 

geen vliegroute van gewone grootoorvleermuis vastgesteld. De aangetroffen exemplaren 

vliegen voornamelijk in noordelijke richting en maken hierbij ook gebruik van de 

beplanting langs de Ueselerdijk. Het plangebied ligt echter erg besloten en in de luwte 

waardoor ze hier niet specifiek gebruik van maken.  

 

Laatvlieger 

De laatvlieger komt in Nederland vrij algemeen voor (al laat de soort wel een dalende 

trend zien). Laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting 

van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. Kraamkolonies komen in 

Nederland voor zover bekend alleen in gebouwen voor. Deze bevinden zich in de 

spouwmuur, achter en onder de (dak)betimmering, onder daklijsten en dakpannen of 

onder het lood rondom de schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. 

 

Verblijfplaatsen 

Van laatvlieger zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld in het plangebied. Beide 

waarnemingen van jagende individuen binnen het plangebied betroffen waarnemingen 

die later op de avond zijn gedaan. In de paar/baltsperiode zijn geen waarnemingen van 

laatvlieger binnen het plangebied vastgesteld. Het is niet aannemelijk dat laatvlieger een 

verblijfplaats heeft in het plangebied.  

 

Foerageergebied en vliegroute 

Van laatvlieger is tijdens twee veldbezoeken een enkele exemplaar kortstondig jagend in 

het plangebied aangetroffen. Binnen het plangebied is geen vliegroute van laatvlieger 

aangetroffen. 

 

Rosse vleermuis 

Rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Onder 

andere solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen en dieren in winterslaap 

gebruiken boomholten als onderkomen. De vlucht van rosse vleermuis doet enigszins 

denken aan die van gierzwaluw: hoog en snel. De afstand tussen dagrustplaats en 

jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte van 

honderd meter of meer.  

 

Verblijfplaatsen 

Van rosse vleermuis zijn geen verblijfplaatsen vastgesteld in het plangebied. Beide 

waarnemingen van jagende individuen binnen het plangebied betroffen waarnemingen 

die later op de avond zijn gedaan. In de paar/baltsperiode zijn geen waarnemingen van 

rosse vleermuis binnen het plangebied vastgesteld. Het is niet aannemelijk dat rosse 

vleermuis een verblijfplaats heeft in het plangebied.  

 

Foerageergebied en vliegroute 
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Van rosse vleermuis is tijdens twee veldbezoeken een enkele exemplaar kortstondig 

jagend in het plangebied aangetroffen. Binnen het plangebied is geen vliegroute van 

rosse vleermuis aangetroffen. 

 

5.2.2 Effecten en ontheffing 
 
Gewone grootoorvleermuis 

In het plangebied is een zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen en 

een kraamverblijfplaats van gewone grootoorvleermuis. Als gevolg van de ontwikkeling, 

(sloop) kan een tijdelijk effect ontstaan doordat verblijfplaatsen tijdelijk ongeschikt raken. 

Hierdoor treedt (tijdelijk) verstoring op gewone dwergvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis en hun verblijfplaatsen op. Hierbij is het wel van belang dat in de 

nieuwe situatie weer mogelijkheden zijn als (zomer)verblijfplaatsen voor de betreffende 

vleermuizen. Maatregelen zijn noodzakelijk om negatieve effecten te voorkomen en/of te 

beperken en om te allen tijde een verblijfplaats voor vleermuizen aan te bieden (§ 5.1.3). 

Beide soorten maken gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen. In en rond het 

plangebied is een groot aanbod aan alternatieve verblijfplaatsen aanwezig. Met de 

voorgenomen ontwikkeling wordt dan ook niet verwacht dat de gunstige staat van 

instandhouding van gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis in het geding 

komt, vooral niet na het nemen van enkele maatregelen. Het verstoren van 

verblijfplaatsen van vleermuizen is wel ontheffingsplichtig. Hiervoor dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

5.2.3 Te nemen maatregelen 

Om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken zijn aanvullende 

maatregelen noodzakelijk.  

 

Op hoofdlijnen betreffen dit: 

- werken buiten de kwetsbare periode van gewone grootoorvleermuis en gewone 

dwergvleermuis; 

- kasten ophangen als alternatief; 

- nieuwe duurzame verblijfplaatsen aanbieden; 

- ecologisch werkprotocol opstellen; 

- begeleiding tijdens de werkzaamheden. 

 

Laatvlieger en rosse vleermuis 
Met de ruimtelijke ontwikkelingen worden geen negatieve effecten verwacht op 

laatvlieger of rosse vleermuis. Beide soorten zijn alleen foeragerend waargenomen in het 

plangebied, tijdens en na de sloop blijft voldoende foerageergebied aanwezig voor deze 

soorten. 

 

Ontheffing 

Er dient een ontheffing aangevraagd te worden voor het verstoren van verblijfplaatsen 

van gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. 
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5.3 Grondgebonden zoogdieren 

Tabel 1-soorten 

Tijdens de veldbezoeken zijn haas, konijn, egel, veldmuis, huisspitsmuis en ree 

waargenomen op het erf en de directe omgeving. Daarnaast is het tevens aannemelijk 

dat ook, vos, mol, kleine marterachtigen en algemene (spits-) muizensoorten voorkomen 

binnen het plangebied.  
 
Steenmarter en eekhoorn (tabel 2 Flora- en faunawet) 

Steenmarter komt in de regio veelvuldig voor. Deze soort is in allerlei biotopen (van 

agrarisch tot stedelijk gebied) te vinden en komt algemeen voor in de directe omgeving. 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen verblijfplaatsen en sporen (uitwerpselen, krabsporen) 

waargenomen van steenmarter. Mogelijk maakt het plangebied onderdeel uit van het 

leefgebied van steenmarter. Ook eekhoorn komt in de omgeving voor. Er is tijdens het 

veldbezoek dan ook gelet op de mogelijke aanwezigheid van (nesten van) eekhoorn. Er 

zijn geen eekhoorns of eekhoornnesten aangetroffen. Op het erf zijn ook geen oude 

bomen aanwezig. 

 

Veldspitsmuis 

De veldspitsmuis komt in de omgeving van het plangebied voor. Er zijn echter geen 

waarnemingen binnen het kilometerhok van het plangebied bekend. Er is nog maar 

weinig bekend over de veldspitsmuis. De soort is gebonden aan cultuurlandschap en 

volgens sommige kenners is de soort algemeen voorkomend, maar wordt de soort 

sporadisch gezien. De soort wordt in diverse terreintypen aangetroffen (jonge aanplant, 

overhoekjes, tuinen, bomenrijen langs zandwegen, bermen etc. (Snaak, 2008). 

Voldoende openheid in vegetatie en enige dynamiek lijken belangrijke factoren in het 

habitat van de soort.  

 

Andere zwaar(der) beschermde grondgebonden zoogdiersoorten (o.a, boommarter en 

das) worden niet in het plangebied verwacht vanwege het ongeschikte biotoop (erf) en/of 

het bekende verspreidingsgebied van de soorten. 

 

Effecten en ontheffing 

 

Tabel 1-soorten  

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

van de genoemde zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen 

invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende 

alternatief leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze 

soorten geldt dan ook een vrijstelling. Wel geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van 

deze soorten (zie bijlage 1). 

 

 

Overige tabel 2 en 3-soorten  

 

Eekhoorn en steenmarter 

Voor eekhoorn en steenmarter geldt dat in het plangebied geen verblijfplaatsen zijn 

waargenomen en de functionele leefomgeving behouden blijft.  
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Veldspitsmuis 

Gezien het ontbreken van waarnemingen binnen het kilometerblok waarin het plangebied 

ligt en het relatief ongeschikte biotoop (erf), is het niet waarschijnlijk dat veldspitsmuis 

voorkomt binnen het plangebied.  

 

Conclusie: Met de voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten op 

grondgebonden zoogdieren verwacht. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing is niet van toepassing voor grondgebonden zoogdieren. 

 

5.4 Vogels 

Onder andere de volgende vogelsoorten zijn in en rondom het plangebied aangetroffen: 

grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, winterkoning, houtduif, boomklever, 

houtsnip, boerenzwaluw (5), huiszwaluw (4), gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, 

huismus (8), ringmus (5), bosuil, roodborst, winterkoning en merel.  Daarnaast kunnen 

ook andere (bos)vogelsoorten in het plangebied voorkomen.  Grote bonte specht, 

gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, bosuil, ringmus koolmees en pimpelmees vallen 

onder categorie 5 van de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ (zie kader).  

 

In de sinds augustus 2009 geldende ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ zijn in categorie 5 van 

deze lijst een aantal vogelsoorten opgenomen die ook binnen het plangebied zijn aangetroffen. Het gaat om 

een groep van broedvogelsoorten die vaak terugkeert naar de plaats waar ze hebben gebroed, maar die over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats door bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen verloren is 

gegaan, uit te wijken naar andere locaties in de omgeving. De soorten uit categorie 5 vragen om extra 

onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Nesten van categorie 5-soorten zijn namelijk wel 

jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Jaarrondsoorten - categorie 1 tot en met 4 

Op het erf zijn ongeveer  5 tot 10 paar huismussen vastgesteld die broeden onder de 

pannen van de beide woonhuizen en de woonboerderij. Vaste rust en verblijfplaatsen van 

huismus zijn jaarrond beschermd. 

 

Effecten en ontheffing 

 

Broedvogels algemeen 

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

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren 

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

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

verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden, 

tenzij nader onderzoek heeft uitgewezen dat broedvogels afwezig zijn. 

 

                                                   
1 In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van 

belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 

maart tot 15 juli. 
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Categorie 5  

Leefgebied blijft voor deze soorten afdoende voorhanden. Ook na inrichting van het 

plangebied kunnen deze soorten naar verwachting weer gebruik maken van het 

plangebied. Compenserende maatregelen, nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing, omdat een negatief effect wordt verwacht op de lokale of regionale populatie 

van de soort, is dan ook niet aan de orde. Wel wordt geadviseerd een aantal maatregelen 

te nemen voor huiszwaluw. 

 

Jaarrondsoorten - categorie 1 tot en met 4 

Rust- en verblijfplaatsen van vogelsoorten van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond 

beschermd in de Flora- en faunawet. Ook de functionele leefomgeving is daarbij 

beschermd. In de te slopen schuren zijn echter geen verblijfplaatsen van soorten 

waargenomen met een jaarrond beschermde verblijfplaats.  

 

Conclusie vogels: indien rekening wordt gehouden met het broedseizoen is een 

ontheffing Flora- en faunawet of nader onderzoek naar vogels niet noodzakelijk. 

 

5.5 Amfibieën 

Een aantal soorten, zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, kunnen 

het plangebied gebruiken als landbiotoop.  

 

Beschermde amfibieën (oa. kamsalamander of boomkikker) worden niet verwacht in het 

plangebied vanwege het ongeschikte habitat voor deze soorten en/of het bekende 

verspreidingsgebied. 

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een (tijdelijke) verstoring van genoemde 

amfibieën van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied aanwezig blijft 

en het gebied na werkzaamheden weer geschikt is voor deze soorten. Voor deze soorten 

geldt dan ook een vrijstelling.  

 

Conclusie amfibieën: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor beschermde amfibieën. 

 

 

5.6 Reptielen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van reptielen. Wel is hazelworm 

bekend uit de directe omgeving van het plangebied (eigen bevindingen). Beschermde 

reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen (o.a. heideterreinen en venranden) 

welke ontbreken in en rond het plangebied.  
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Effecten en ontheffing 

Reptielen worden niet verwacht in het plangebied. Van negatieve effecten is geen 

sprake. 

 

Conclusie reptielen: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor reptielen. 

 

5.7 Vissen 

Voorkomen en functie 

Binnen het plangebied zijn geen waterelementen aanwezig, (beschermde)vissen zijn niet 

aanwezig binnen de projectlocatie. 

 

Effecten en ontheffing 

Vissen worden niet verwacht in het plangebied. Van negatieve effecten is geen sprake. 

 

Conclusie vissen: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor vissen. 

 

5.8 Ongewervelden 

Van de overige soortgroepen als dagvlinders en libellen kan gesteld worden dat de 

beschermde soorten voornamelijk gebonden zijn aan specifieke terreintypen zoals 

hoogveen, droge- en vochtige heiden en vennen. Deze biotopen worden voornamelijk in 

natuurgebieden aangetroffen en ontbreken binnen het plangebied. Populaties van 

beschermde ongewervelden worden daarom niet verwacht in het plangebied.  

 

Conclusie ongewervelden: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor ongewervelden. 
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6 

6 CONCLUSIES EN ADVIES 

 

6.1 Conclusie 

Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis aangetroffen (zie paragraaf 5.2). Met de ruimtelijke ontwikkeling 

worden negatieve effecten op verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis en gewone 

dwergvleermuis verwacht. De vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten zijn 

jaarrond beschermd. Met de voorgenomen ontwikkeling treedt verstoring op de 

aanwezige gewone grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen en hun 

verblijfplaatsen op. Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. Deze 

ontheffing kan aangevraagd worden voor belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.  

 
Activiteitenplan nodig voor ontheffing Flora- en faunawet  
Om een ontheffing Flora- en faunawet te verkrijgen voor soorten van tabel 3  en 
jaarrondsoorten moet: 

 de gunstige staat van in standhouding gegarandeerd blijven,  
 invulling gegeven worden aan de zorgplicht,  
 voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang, en er mogen geen 

alternatieven zijn.  
Dit moet worden uitgewerkt in een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat concreet 
welke werkzaamheden, wanneer, op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld 
met een onderbouwing van de noodzaak van het project. 
 
Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie 
van Economische Zaken. Maximaal zestien weken na het indienen van de aanvraag 
wordt er een besluit genomen. Op dat besluit kunnen belanghebbenden nog bezwaar 
maken. Deze termijnen zijn terug te vinden op www.drloket.nl. 
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6.2 Geldigheid onderzoek 

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

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

geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 soorten en vogels):  

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

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

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

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. 

Wijzigingen of aanpassingen in de aangetroffen situatie kunnen tot andere conclusies ten 

aanzien van de effecten op beschermde soorten leiden. 
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BIJLAGE 1. TOELICHTING FLORA- EN 
FAUNAWET 

 

Inleiding 

Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 

1998 in het Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het 

wild voorkomende dier- en plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving 

(Natura 2000). De wet is in plaats gekomen voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de 

soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde uitheemse dier- en 

plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de 

Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus 

een Nederlandse vertaling gekregen. 

 

Zorgplicht 

De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van 

de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade 

mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat 

hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het 

wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke 

waarde van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol 

in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en 

planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. 

Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle 

maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken. 

 

Beschermde soorten 

Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  

ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 

 alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het 

wild voorkomen; 

 alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van 

bruine rat, zwarte rat en huismuis; 

 alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 

 vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 

 bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 

 

Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden 

aangewezen. Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun 



 

 

voortbestaan bedreigd of gevaar lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun 

voortbestaan bedreigd worden door overmatige benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, 

maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 

 

Verbodsbepalingen 

Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve 

effecten op die instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan 

niet in een lijst opgesomd worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om 

die bescherming toch enigszins concreet te maken, zijn een aantal voor planten en dieren 

schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet opgenomen. De 

belangrijkste artikelen zijn: 

 Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen 

of op enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 

 Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

 Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest 

te nemen, te beschadigen of te vernielen. 
 

Ontheffing 

Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een 

ontheffing of vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). 

In artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen 

op de verbodsbepalingen. De bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 

75 van de Flora- en faunawet ligt bij de Staatssecretaris van Economische Zaken. Een aanvraag tot 

ontheffing kan worden ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. 

Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende 

voorwaarden waaraan voldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en 

een uitgebreide toets. 

 

De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). 

De lichte toets houdt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen 

brengen (doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding). 

 

De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, 

voor soorten van bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie 

vrijstelling). De uitgebreide toets houdt in dat: 

 

 de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet 

geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding) en  

 er geen alternatief is voor de activiteiten en 

 er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare 

veiligheid et cetera) en 

 de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 

 

 



 

Vrijstelling 

In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband 

met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel 

AMvB artikel 75 genoemd, zijn (onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en 

vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing 

noodzakelijk is.  

De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor activiteiten die vallen onder: 

 bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  

 bestendig gebruik en  

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  

Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die 

voorkomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op 

basis van zeldzaamheid en kwetsbaarheid. 

 

Tabel 1 – Algemene soorten 

Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten 

vallen onder de hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard 

geldt wel de algemene zorgplicht.  

 

Tabel 2 – Overige soorten 

Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is 

van werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens 

een, door de Staatssecretaris van EL&I, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt 

volgens een gedragscode, kan het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag 

wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  

 

Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals 

hierboven beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een 

vrijstelling met gedragscode geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling 

en inrichting geldt altijd dat voor deze soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De 

aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 

 

Vogels 

Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Voor verstoring van 

vogels en vogelnesten wordt geen ontheffing verleend voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en 

niet voor dwingende redenen van openbaar belang. Voor vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt 

krijgen op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. Dat zijn: bescherming van flora en 

fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid. Buiten het 

broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden verstoord. Daarbij geldt geen 

standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, 

ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en medio juli. Van een 

(beperkt) aantal vogels is de nestplaats jaarrond beschermd. Op de volgende categorieën gelden 

de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen: 

 

1. Nesten die binnen en buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en 

verblijfplaats. 



 

 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop.  

3. Nesten van vogels die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing.  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde 

vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 

broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
 

Mitigatie 

Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door vooraf 

gaand aan het project mitigerende (= verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Het 

gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaats van de soort. 
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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

  
De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken 
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Figuur 1: Begrenzing van het plangebied.  
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1 

1 INLEIDING 

 

Het is de doelstelling het agrarische erf en de omliggende gronden te ontwikkelen naar 

een inrichting (met bijbehorende functies) die is gebaseerd op de aanwezige ruimtelijke 

kwaliteiten in het projectgebied en de directe omgeving. Onderdeel van het plan is dat op 

het bestaande erf een aantal schuren worden gesloopt en enkele woningen worden 

gebouwd. Ten behoeve van deze werkzaamheden is in 2012 een flora- en 

faunaonderzoek uitgevoerd, die met name toegespitst is op vleermuizen (zie separate 

bijlage). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat met de voorgenomen ontwikkeling 

verstoring op gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis en hun 

verblijfplaatsen niet zijn uit te sluiten. Gewone dwergvleermuizen en gewone 

grootoorvleermuis staan op tabel 3 van de Flora- en faunawet. In de te slopen schuren is 

een verblijfplaats van gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 

aangetroffen. Deze worden als gevolg van de werkzaamheden verstoord, welke 

ontheffingsplichtig is. Om ervoor te zorgen dat het project juridisch houdbaar is met 

betrekking tot de Flora- en faunawet, wordt een ontheffing van artikel 75 van de Flora- en 

faunawet ingediend. Voorliggende rapportage gaat in op de verplichte onderdelen voor 

de ontheffingsaanvraag. Ontheffing wordt aangevraagd voor gewone grootoorvleermuis 

en gewone dwergvleermuis. 
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2 

2 ACTIVITEITENPLAN 

A. Adres en huidige situatie 

Het plangebied  is gelegen in Oud Ootmarsum in de provincie Overijssel en ligt binnen de 

gemeente Dinkelland. De locatie van het plangebied omvat het erf aan de Uelserdijk 1 te 

Oud Ootmarsum. 

 

B. Omschrijving activiteiten en werkzaamheden 

Het bestaande erf heeft geen agrarische functie meer en zal worden omgevormd. Het 

voornemen is om de bestaande schuren op het erf te slopen. De twee woonhuizen en de 

karakteristieke woonboerderij blijven behouden. Het is in deze fase nog niet exact 

duidelijk hoe het erf er in de toekomst uit komt te zien. Uitgangspunt voor het 

bestemmingsplan is maximaal 4 woningen met ruimte voor het uitoefenen van bedrijven 

en beroepen aan huis. Dit betekend dat er twee extra woonhuizen gebouwd kunnen 

worden. Tevens mag er ook een extra bijgebouw teruggebouwd worden op de locatie. 

Het is in dit stadium niet duidelijk hoe de erfinrichting er in de toekomst uit gaat zien, 

echter het erf zal worden ingepast in de omgeving. 

 

C. Topografische kaart  

Het plangebied is gelegen in kilometerhok 28-28-14 met de RD-coördinaten x = 258.175 

en y = 494.850. De RD-coördinaten geven het middelpunt van de locatie weer. Voor een 

weergave van de begrenzing en de ligging van de locatie wordt verwezen naar figuur 1 

en bijlage 1.  

 

D. Manier waarop de activiteiten worden uitgevoerd 

De te slopen schuren worden machinaal gesloopt. Het is echter nog niet exact duidelijk 

met welk type materiaal en instrumentarium dit wordt uitgevoerd. 

 

De voorgenomen maatregelen zijn in een ecologisch werkprotocol opgenomen (zie 

separate bijlage). Dit protocol is tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig en 

onder betrokken medewerkers bekend. Tijdens de werkzaamheden staat een ter zake 

kundige paraat voor vragen en onvoorziene situaties. 

 

Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de zorgplicht. Er worden 

bijvoorbeeld geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broedseizoen tenzij een 
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inspectie heeft aangetoond dat geen broedende vogels aanwezig zijn of voorafgaand het 

broedseizoen de betreffende locatie ongeschikt is gemaakt voor broedende vogels. 

Daarnaast worden handelingen achterwege gelaten of extra maatregelen genomen om te 

voorkomen dat door de te nemen werkzaamheden nadelige gevolgen voor flora en fauna 

worden veroorzaakt. Globaal wordt ervoor gezorgd dat werkzaamheden niet na 

zonsondergang worden uitgevoerd, zodat verstoring, (verlichting) op de nachtactieve 

soorten als vleermuizen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden geen aggregraten 

en verlichting ingezet.  

 

E. Doel en belang activiteit 

Het erf en de omliggende gronden aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum zijn in bezit 

van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en aangekocht ter versterking van 

natuurgebied het Springendal. Doelstelling is realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur en de sanering van Camping ’t Lippert (die is gelegen in de EHS).  Dit is 

gebaseerd op de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het projectgebied en de directe 

omgeving. Hierbij wordt aangesloten op de beleidsdoelstellingen die gelden voor dit 

projectgebied. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te behalen, en om de 

ontwikkelkosten deels terug te kunnen verdienen, is het hierbij passende ‘rode’ 

ontwikkelingsruimte op het erf gezocht. Hiervoor is mede gekozen om het plan ook 

economisch uitvoerbaar te kunnen maken. Hiertoe is een ontwikkelingsplan opgesteld die 

is opgenomen in de separate bijlagen. 

 

De uitvoering van het plan is dus van belang voor flora en fauna. Er wordt natuur 

gerealiseerd ter versterking van de EHS, nabij Natura 2000-gebied. Daarbij worden 

verstorende activiteiten, zoals de camping en het agrarische bedrijf, gestaakt en 

gesloopt.  

 

F. Planning en onderbouwing van de activiteit 

Het is nog niet duidelijk in welk jaartal en periode de schuren worden gesloopt. Er zal 

echter pas gesloopt worden nadat de compensatie ten aan zien van vleermuizen 

gerealiseerd is. Er wordt in ieder geval gesloopt buiten het broedseizoen en buiten de 

kraamperiode van gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. Sloop zal 

plaats vinden in de periode september-april. Het is niet geheel uit te sluiten dat gewone 

grootoorvleermuis bij minder koud weer toch in de winterperiode aanwezig zijn. Gewone 

grootoorvleermuis  staat er om bekend dat ze zich in de winterperiode veel verplaatsen. 

In deze periode (september-april) wordt alleen gesloopt wanneer aanvullende 

maatregelen genomen zijn waardoor de te slopen schuren ongeschikt zijn gemaakt als 

verblijfplaats voor vleermuizen (zie werkprotocol). 

 

G. Deskundige 

Het onderzoek is door een vakbekwaam persoon uitgevoerd (tabel 1). Deze is werkzaam 

als adviseur ecologie bij Eelerwoude en heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van 

quickscans, nader onderzoek en toetsingen aan de Flora- en faunawet. Daarnaast houdt 
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betreffende persoon zich ook buiten het werk bezig met het inventariseren van diverse 

plant- en diersoorten.  

 

De ecologen bij Eelerwoude hebben veel ervaring met onderzoek en toetsing in het kader 

van zowel de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische 

Hoofdstructuur. Jaarlijks voert Eelerwoude vele tientallen van dergelijke onderzoeken uit 

in alle delen van Nederland en in verschillende typen biotopen. Bij de veldinventarisaties 

van beschermde fauna maken wij gebruik van ondermeer batdetectors, life-traps, 

boomcamera’s, en schepnetten. We volgen daarbij de landelijke gangbare methodieken 

en protocollen. Eelerwoude is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. 

 

H. & I.  Korte en lange termijn effecten 

Door de voorgenomen ontwikkeling, sloop van de schuren, zijn (tijdelijke) negatieve 

effecten niet uit te sluiten op gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis en 

hun verblijfplaatsen. Door de voorgenomen werkzaamheden zijn de aanwezige 

verblijfplaatsen tijdelijk ongeschikt.  
 

Gewone grootoorvleermuis 

De te slopen schuur wordt in de zomerperiode door gewone grootoorvleermuis gebruikt 

als kraamverblijfplaats (15 tot 20 exemplaren) door. De sloop zal in de wintermaanden 

(oktober-april) worden uitgevoerd. De zomerplekken/kraamplekken worden door gewone 

grootoorvleermuis ook wel als winterverblijfplaats gebruikt, maar bij strenge en langdurige 

vorst verhuizen  gewone  grootoorvleermuizen  meestal  naar  ondergrondse  (vorstvrije) 

verblijfplaatsen (kelders,  bunkers  etc.). Het is niet geheel uit te sluiten dat gewone 

grootoorvleermuis de schuur tevens als (milde) winterverblijfplaats gebruikt wordt. Door 

de sloop in de winter kan deze verblijfplaats verstoord worden. Echter met het nemen van 

preventieve maatregelen (ophangen kasten en ongeschikt maken huidige verblijfplaats) 

wordt niet verwacht dat vleermuizen tijdens de sloop gedood worden. 

 Er worden diverse alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zodat op lange termijn weer 

een verblijfplaats beschikbaar is en er geen effecten te verwachten zijn. De alternatieve 

verblijfplaatsen bestaan uit diverse vleermuiskasten (zie ecologisch werkprotocol) en het 

toegankelijk en geschikt maken van de zolder van de woonboerderij. Deze alternatieven 

worden zo snel mogelijk gerealiseerd (winter 2014) zodat de aanwezige 

grootoorvleermuizen kunnen wennen aan deze nieuwe verblijfplaatsen. Op deze manier 

blijven te allen tijde verblijfplaatsen beschikbaar voor gewone grootoorvleermuis. Gewone 

grootoorvleermuis maakt gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen en deze soort 

verhuisd relatief vaak. In en rond het plangebied is een groot aanbod aan alternatieve 

verblijfplaatsen aanwezig. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt dan ook niet verwacht 

dat de gunstige staat van instandhouding van gewone grootoorvleermuis in het geding 

komt, vooral niet na het nemen van enkele maatregelen. 

 

Gewone dwergvleermuis  

Van gewone dwergvleermuis is een zomerverblijfplaats aanwezig  achter het houtbeschot 

van de te slopen schuur (zie flora en faunaonderzoek ’t Lippert, Eelerwoude 2013). Deze 

schuur wordt in de wintermaanden gesloopt, aangezien de schuur geen functie heeft in 

de wintermaanden voor vleermuizen worden er geen korte termijn effecten verwacht, 
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mede door het nemen van aanvullende maatregelen zoals het aanbieden van 

alternatieve verblijfplaatsen. 

Om ervoor te zorgen dat ook tijdens en na de werkzaamheden het plangebied geschikt 

blijft als verblijfplaats, worden alternatieve verblijfplaatsen aangeboden in de vorm van 

vleermuiskasten. Deze worden vroegtijdig in directe omgeving van de verblijfplaats 

geplaatst en blijven ook na de werkzaamheden hangen. De gewone dwergvleermuis is 

een algemene soort die gebruik maakt van een netwerk van verblijfplaatsen. In en rond 

de projectlocatie is een groot aanbod aan alternatieve verblijfplaatsen aanwezig 

(woningen en boerderijen). De gunstige staat van instandhouding van de soort is zeker 

na het nemen van (genoemde) maatregelen, niet in het geding.  

 

Verbodsbepaling  

Als gevolg van de ontwikkeling kan een tijdelijk effect ontstaan en treedt verstoring op 

vleermuizen en hun verblijfplaatsen op. Dit betekent een overtreding van 

verbodsbepaling 11; verstoren van voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren. Zekerheidshalve wordt ook ontheffing 

aangevraagd voor het beschadigen, vernielen en wegnemen van voortplantings-, rust- of 

verblijfplaatsen. 

 

Cumulatieve effecten 

De Flora- en faunawet geeft aan dat bij de beoordeling van effecten ook rekening moet 

worden gehouden met andere ontwikkelingen in en rondom het onderzoeksgebied. Er 

zijn bij de initiatiefnemer geen projecten bekend met eenzelfde omvang welke in de 

omgeving van plangebied gaan plaatsvinden. 

 

J. Verantwoording effectenstudie 

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

bestaande inventarisatiegegevens en diverse veldbezoeken gericht op vleermuizen. 

 

Literatuuronderzoek 

Voor het bureauonderzoek is de NDFF geraadpleegd. De NDFF is de meest omvangrijke 

landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 

waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Nieuwe gegevens worden 

met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door de Gegevensautoriteit 

Natuur gevalideerd. Uit de literatuurstudie zijn geen verspreidingsgegevens van zwaarder 

beschermde soorten naar voren gekomen welke in of in de directe omgeving voorkomen. 

 

Veldonderzoek 

 

Vleermuizen 

Bij de uitvoering van het veldonderzoek naar vleermuizen is gewerkt conform het 

‘Protocol voor vleermuisinventarisaties van het Vleermuisvakberaad Netwerk Groene 

Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Gegevensautoriteit Natuur (2012).  

 

Het onderzoek heeft zich gericht op het vaststellen van soortensamenstelling, aantallen, 

gebruiksfunctie van het gebied voor vleermuizen en het vaststellen van verblijfplaatsen 
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(kraamverblijven, winterverblijfplaatsen, zomerverblijven etc.), vliegroutes en 

foerageergebieden. In totaal zijn vier veldbezoeken uitgevoerd met één persoon: twee in 

de kraamperiode en twee in de baltsperiode. In tabel 1 zijn de betreffende data 

weergegeven. Het veldonderzoek in het voorjaar en zomer van 2012 heeft zich gericht op 

de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijfplaatsen van vleermuizen. Deze bezoeken 

hebben plaatsgevonden tijdens het uitvliegtijdstip van vleermuizen, rond zonsondergang. 

Het onderzoek in het najaar van 2012 heeft zich gericht op het vaststellen van zwerm-, 

paar- en winterverblijfplaatsen van vleermuizen. Deze bezoeken hebben plaatsgevonden 

tijdens de baltsactiviteit van vleermuizen, na zonsondergang tot middernacht. Tijdens dit 

tijdstip is de meeste baltsactiviteit bij vleermuizen waar te nemen. Tijdens alle bezoeken 

is ook gelet op aanwezigheid van foerageergebied en vliegroutes. De 

weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken waren gunstig voor het waarnemen van 

vleermuizen (tabel 1). 

 

Tijdens het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector Pettersson D100 

in combinatie met een Pettersson D240X. Hiermee kunnen de ultrasone geluiden die 

vleermuizen tijdens het vliegen uitzenden voor het menselijk gehoor hoorbaar gemaakt 

worden. Met de Pettersson D240X kunnen vleermuiswaarnemingen worden getaped en 

geanalyseerd in speciaal hiervoor ontworpen software (Batsounds). Sommige soorten 

zijn moeilijk op geluid te determineren, doordat deze bijvoorbeeld veel overlapping 

hebben in geluid. Met behulp van Batsounds kunnen de meeste van deze lastig te 

determineren soorten dan op naam gebracht worden. 
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Datum Type onderzoek Starttijd Onderzoeker Weersomstandigheden 

22-06-2012 Kraamonderzoek vleermuizen  21.00 V. de Lenne 
Droog, onbewolkt, ±18 °C, 

windkracht 2 

06-07-2012 Kraamonderzoek vleermuizen  21:30 V. de Lenne 
Droog, onbewolkt, ±14 °C, 

windkracht 2/3 

27-08-2012 Baltsonderzoek vleermuizen 21.00 V. de Lenne 
Droog, lichte bewolking, ±14 °C, 

windkracht 1/2 

10-09-2012 Baltsonderzoek vleermuizen 22.30 V. de Lenne 
Droog, onbewolkt, ±14 °C, 

windkracht 1/2 

 
Tabel 1. Periode en type onderzoek.  

 

K. Overheidsinstantie die toestemming heeft verleend vanuit 
andere wet- en regelgeving  

De gronden zijn in bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden. De voorgenomen 

ontwikkelingen zijn beschreven in het bijgevoegde ontwikkelingsplan. Het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland hebben op 10 september 

2013 ingestemd met het ontwikkelingsplan. Aangezien de voorgenomen ontwikkelingen 

niet passen in het geldende bestemmingsplan, wordt momenteel de 

bestemmingsplanprocedure voorbereid. Naar verwachting gaat dit bestemmingsplan 

begin 2014 in procedure. 

 

L. Beschrijving huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 

noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant aan de Springendalse beek. In de 

huidige situatie bevindt zich binnen het plangebied een erf. Op het erf bevinden zich twee 

woningen (in een goede staat), een karakteristieke woonboerderij en drie schuren (een 

voormalige grupstal met zolder, en twee opslagschuren). De beplanting op het erf 

beperkt zich tot de tuin bij de woningen. Op het erf staan geen forse bomen. Het erf ligt in 

het natuurgebied Springendal; de directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 

bosrijke omgeving, afgewisseld met matig intensieve landbouw. Langs de Uelserdijk 

(grenzend aan het erf) bevindt zich een oudere bomenlaan 

 

M. Positie plangebied t.o.v. natuurgebieden 

Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied ‘Springendal en Dal van de 

Mosbeek’ (100 meter). Het gebied is zeer gevarieerd en erg rijk aan bronnen, waardoor 

de natuurwaarde relatief hoog is. Het gebied is met name gevoelig voor verdroging, 

verzilting en vermesting.  

 

De werkzaamheden vinden plaats buiten het Natura 2000-gebied. Er is dan ook geen 

sprake van een directe aantasting van habitattypen en habitatsoorten. Ook indirecte 

invloeden zoals verdroging, vermesting en verzilting zijn niet te verwachten als gevolg 
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van de voorgenomen werkzaamheden. Een nadere toetsing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Het plangebied grenst aan EHS-gebied. Er vinden echter geen werkzaamheden plaats 

die de wezenlijke waarden of kenmerken van de EHS aantasten.  Negatieve effecten op 

de EHS worden niet verwacht. 

 

N. Verspreiding beschermde soorten op en nabij het plangebied 

Tijdens het flora- en faunaonderzoek is geconstateerd dat binnen het plangebied 

potentieel geschikt habitat aanwezig is voor een aantal algemene beschermde soorten 

en zwaarder beschermde soorten. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op 

vleermuizen vanwege de potentie van het erf voor deze soorten. Uit dit flora- en 

faunonderzoek is naar voren gekomen dat een verblijfplaats van gewone 

grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis aanwezig is in de te slopen schuren. 

Hieronder wordt alleen ingegaan op het voorkomen van gewone grootoorvleermuis en 

gewone dwergvleermuis. Voor informatie omtrent de andere soorten wordt verwezen 

naar het flora- en faunaonderzoek ’t Lippert  (Eelerwoude 2013). 

 

Gewone dwergvleermuis  

Binnen de projectlocatie is een zomerverblijfplaats van twee dieren (2) aangetroffen. De 

verblijfplaats in het projectgebied betreffen twee exemplaren die tweemaal uitvliegend in 

de zomerperiode zijn waargenomen vanachter het houtbeschot van de schuur. Het 

betreft waarschijnlijk enkele mannetjes die zich tijdens de kraamperiode meestal 

gescheiden ophouden van de wijfjes met jongen in de kraamkolonie. In de 

paar/baltsperiode zijn geen baltsende vleermuizen waargenomen. Ook zijn geen uit- of 

invliegende exemplaren waargenomen in de baltsperiode. Een paar/baltslocatie of 

overwinteringlocatie is niet aanwezig binnen het plangebied. 

 
Gewone grootoorvleermuis 

Binnen de projectlocatie is een verblijfplaats van gewone grootoorvleermuis aangetroffen 

in een van de schuren. Het gaat om ongeveer 15 tot 20 exemplaren. Gezien het aantal 

gaat het zeer waarschijnlijk om een kraamverblijfplaats. Baltsende gewone 

grootoorvleermuizen zijn niet waargenomen. Tijdens de veldbezoeken in het najaar is 

slechts één gewone grootoorvleermuis aangetroffen tijdens het eerste bezoek, tijdens het 

tweede bezoek in het najaar zijn geen gewone grootoorvleermuizen meer waargenomen. 

Uit de literatuur is bekend dat de zomerplekken/kraamplekken door gewone 

grootoorvleermuis ook wel als winterverblijfplaats worden gebruikt, maar bij strenge en 

langdurige vorst verhuizen  gewone  grootoorvleermuizen  meestal  naar  ondergrondse  

(vorstvrije) verblijfplaatsen (kelders,  bunkers  etc.). Het is niet geheel uit te sluiten dat 

gewone grootoorvleermuis de schuur tijdens milde weersomstandigheden als 

winterverblijfplaats gebruikt. Gezien de waarnemingen tijdens het veldbezoek en het feit 

dat de schuur niet vorstvrij is mag aangenomen worden dat de schuur geen belangrijke 

functie in het winterhalfjaar heeft voor gewone grootoorvleermuis. 
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O. Verantwoording verspreidingsinformatie 

De verspreidingsinformatie is afkomstig uit de diverse veldbezoeken. Zie voor meer 

informatie onderdeel J. In dit onderdeel wordt ingegaan op de verantwoording van de 

verspreidingsinformatie en effectenstudie van de gewone grootoorvleermuis en gewone 

dwergvleermuis. Voor verdere informatie omtrent andere aanwezige soorten wordt 

verwezen naar het flora- en faunaonderzoek ‘t Lippert (Eelerwoude, 2013). 

 

P & Q. Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen worden aanvullende maatregelen 

genomen. Hieronder wordt hierop hoofdlijnen op ingegaan, de exacte maatregelen zijn 

uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol.. 

 

Algemene maatregelen 

- Ecologisch werkprotocol 

Alle te nemen maatregelen zijn in een ecologisch werkprotocol samengevat. Zie 

ook bijgevoegde bijlage. Dit protocol is tijdens de werkzaamheden op de locatie 

aanwezig en onder betrokken medewerkers bekend. Eventuele aanvullende 

voorwaarden vanuit de ontheffing worden later toegevoegd, alsmede de locaties 

van de geplaatste vleermuiskasten. Deze worden in de winter 

(november/december) van 2014 opgehangen. 

- Begeleiding  

Tijdens de werkzaamheden staat een ecologisch adviseur paraat. Bij 

onvoorziene situaties en vragen kan met de ter zake kundig op het gebied van 

vleermuizen contact opgenomen worden.  

 

Gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis 

 

- Werken buiten kritieke perioden. 

Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kritieke 

periode van gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis.  

Kasten ophangen 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden als alternatief kasten aangeboden. 

Nieuwe verblijfplaatsen 

 De te handhaven woonboerderij is een goed alternatief als verblijfplaats voor 

gewone grootoorvleermuis. De zolder van de woonboerderij heeft al veel potentie 

voor deze soort en kan mogelijk door een aantal kleine aanpassingen geschikter 

gemaakt worden. De uitwerking van deze maatregelen is in het ecologisch 

werkprotocol nader uitgewerkt. 

- Ongeschikt maken verblijfplaatsen 

De huidige verblijfplaats van gewone grootoorvleermuis wordt voorafgaand de 

werkzaamheden ongeschikt gemaakt. 
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R. Tijdstip en locatie maatregelen  

De werkzaamheden kunnen worden opgestart zodra ontheffing is verleend. Het is nog 

niet exact duidelijk wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is mede 

afhankelijk van de verkoop van de te realiseren woningen. De sloopwerkzaamheden 

zullen in de periode oktober-april uitgevoerd worden. Minimaal 4 maanden voorafgaand 

de werkzaamheden worden kasten opgehangen, en wordt de woonboerderij geschikt 

maakt. De kasten blijven na afronding  ook hangen.  

 

S. Alternatieven 

In deze situatie zijn geen alternatieven beschikbaar. Een locatieafweging is niet gemaakt, 

gezien de te slopen schuren nu eenmaal op deze locatie liggen. Werkzaamheden worden 

buiten de kwetsbare perioden van de gewone dwergvleermuis en de gewone 

grootoorvleermuis uitgevoerd, er worden tijdelijke en permanente verblijfplaatsen 

aangeboden, waarmee afdoende rekening gehouden met aanwezige beschermde 

soorten. Voor beide soorten zijn er geen andere, betere alternatieven. In deze situatie is 

de gekozen werkwijze het beste voor de aanwezige gewone dwergvleermuizen en 

gewone grootoorvleermuizen.  

 

T. Beschrijving zorgvuldig handelen 

Er is ten behoeve van de voorgenomen maatregelen in het plangebied onderzoek 

uitgevoerd volgens de soortenstandaard gewone dwergvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis van Dienst Regelingen en het toen geldende Vleermuisprotocol 2012. 

Dit komt overeen met het nu geldende protocol. De onderzoeken voldoen daarmee aan 

de geldende richtlijnen. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de aanwezige 

vleermuispopulatie en de functie van het plangebied voor deze soorten. Werkzaamheden 

worden buiten de kwetsbare voortplantingsperioden uitgevoerd om negatieve effecten te 

voorkomen. Maatregelen zoals weergegeven bij onderdeel P & Q zijn in een ecologisch 

werkprotocol opgenomen. Dit protocol is tijdens de werkzaamheden op de locatie 

aanwezig en onder betrokken medewerkers bekend. Tijdens de werkzaamheden staat 

een ter zake kundige paraat voor vragen en onvoorziene situaties. Deze maatregelen zijn 

ons inziens afdoende in het kader van zorgvuldig handelen. 

 

U. Dwingende reden van groot openbaar belang 

Het erf en de omliggende gronden aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum zijn in bezit 

van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) en aangekocht ter versterking van 

natuurgebied het Springendal (ter realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur) en ter 

sanering van Camping ’t Lippert (die is gelegen in de EHS). Doelstelling is het agrarische 

erf en de omliggende gronden te ontwikkelen naar een inrichting (met bijbehorende 

functies) die is gebaseerd op de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het projectgebied en 

de directe omgeving. Hierbij wordt aangesloten op de beleidsdoelstellingen die gelden 

voor dit projectgebied. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te behalen, en om de 

ontwikkelkosten deels terug te kunnen verdienen, is het hierbij passende ‘rode’ 
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ontwikkelingsruimte op het erf gezocht.  Hiervoor is mede gekozen om het plan ook 

economisch uitvoerbaar te kunnen maken. Hiertoe is een ontwikkelingsplan opgesteld die 

is opgenomen in de separate bijlagen. 

 

Er wordt natuur gerealiseerd ter versterking van de EHS, nabij Natura 2000-gebied. 

Daarbij worden verstorende activiteiten, zoals de camping en het agrarische bedrijf, 

gestaakt en gesloopt.  
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Aanleiding  

Binnen het plangebied aan de Uelselerdijk te Ootmarsum worden een aantal schuren 

gesloopt en enkele woningen gebouwd. Ten behoeve van deze werkzaamheden is in 

2012 een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd, die met name toegespitst is op 

vleermuizen. Tijdens dit onderzoek is een verblijfplaats van gewone grootoorvleermuis en 

gewone dwergvleermuis aangetroffen. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn verstoring  

van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis niet zijn 

uit te sluiten. Gewone dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuis en hun 

verblijfplaatsen staan op tabel 3 van de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van 

verblijfplaatsen wordt een ontheffing aangevraagd. Om negatieve effecten op 

verblijfplaatsen te voorkomen dienen maatregelen uitgevoerd te worden. De te nemen 

maatregelen worden in dit ecologisch werkprotocol beschreven. 

 

Wettelijk kader 

Uit de uitgevoerde onderzoeken naar de effecten op beschermde natuurwaarden is 

gebleken dat verstoring op gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuizen en 

hun verblijfplaatsen niet zijn uit te sluiten als gevolg van de werkzaamheden. Om 

verstoring te voorkomen of te beperken moet men werken volgens een vooraf opgesteld 

ecologisch werkprotocol. Het wettelijke kader waarbinnen dit project uitgevoerd moet 

worden is de Flora- en faunawet. Er is ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van 

Economische Zaken, Dienst Regelingen.  

 

In dit werkprotocol zijn maatregelen opgenomen ten behoeve van de gewone 

grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. Door conform dit protocol te werken 

worden negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen. 
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Voorwaarden bij uitvoering 

Hieronder zijn (algemene) maatregelen opgesomd die gedurende de werkzaamheden in 

uitgevoerd dienen te worden om negatieve effecten op gewone dwergvleermuis en 

gewone grootoorvleermuis te voorkomen. 

 

Algemeen  

- Werkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat een ontheffing Flora- en faunawet 

is verleend door het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Regelingen.  

- Werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de kwetsbare perioden van gewone 

grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. De kraamperiode van gewone 

dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis loopt globaal van april tot en met 

half september.  

- De in dit protocol genoemde (werkbare) periodes kunnen door seizoensvariaties, 

weersomstandigheden en de aard van de werkzaamheden zowel eerder als later  

starten en eindigen. De werkbare periode kan door de begeleidend ecoloog 

aangepast worden. 

- Het uitvoerend personeel is naar vermogen alert op de aanwezigheid van niet 

aangeduide zwaarder beschermde plant- en diersoorten. 

- In onvoorziene situaties en bij vragen moet altijd direct in overleg worden 

getreden met een toezichthouder en contact opgenomen worden met de 

begeleidende ecoloog. 

- Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder alle 

betrokken werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen op de betreffende 

locaties conform dit protocol te worden uitgevoerd.  

- Afwijken van dit protocol is alleen toegestaan na goedkeuring door de 

begeleidende ecoloog. 

 

Maatregelen voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden 

 

Aanbieden alternatieve verblijfplaatsen 

Voorafgaand de werkzaamheden worden vleermuiskasten aangeboden, zodat 

alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden 

en te allen tijde verblijfplaatsen worden aangeboden. Kasten worden in de directe 

omgeving van de werkzaamheden opgehangen, maar buiten de invloedsfeer van de 

werkzaamheden.  

 

Vleermuiskasten 

- Kasten worden aangeboden met een compensatiefactor 4. Er zijn twee 

verblijfplaats aangetroffen: één verblijfplaats gewone grootoorvleermuis en één 

verblijfplaats gewone dwergvleermuis. In totaal worden dan ook 8 

vleermuiskasten aangeboden.  

- Voor gewone dwergvleermuis is gekozen voor de kast Armenië van Vivara (Art 

no. 91443). Gewone dwergvleermuizen hebben een voorkeur voor platte kasten. 

Van deze kasten is bekend dat gewone dwergvleermuis gebruik van deze kasten 

maakt als zomerverblijfplaats. Hier worden vier kasten van opgehangen.  
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- Voor gewone grootoorvleermuis is gekozen voor de kast Uni Type 2F van 

Waveka (Art no. 2134). Ook hier worden vier kasten van opgehangen. Gewone 

grootoorvleermuizen geven de voorkeur aan bolle vleermuiskasten of ruime 

platte kasten. Individuele dieren en kleine groepjes worden ook wel in platte 

kasten aangetroffen. Voor gewone grootoorvleermuis wordt gekozen voor bolle 

kasten. In de gekozen bevindt zich een voorwand met extra houtbeschot 

waardoor de kast donkerder wordt en meer vleermuizen kan huisvesten, 

waardoor de kast geschikter is als kraamverblijfplaats. Doordat gewone 

grootoorvleermuizen in kleine populatieverbanden leven worden vleermuiskasten 

soms relatief snel opgenomen in hun populatiecultuur (Korsten, 2012). 

- De vleermuiskasten worden binnen het kerngebied van de aanwezige soorten 

opgehangen. Bij voorkeur binnen 100 à 200 meter van de oorspronkelijke 

verblijfplaats, maar buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. 

- Voor nieuwe verblijfplaatsen dient een gewenningsperiode aangehouden te 

worden, waarbij voor vleermuizen geldt dat deze minimaal 3 maanden (gewone 

dwergvleermuis) voorafgaand aan de werkzaamheden opgehangen dienen te 

worden in een periode waarin vleermuizen actief zijn. 

- De ophanghoogte is bij voorkeur minimaal 3 meter hoog en in verschillende 

windrichtingen (in de luwte), waarbij de meeste de meeste openingen op het 

zuiden/zuidwesten zijn gericht. Gedurende de middag dient voldoende zonlicht 

op de verblijfplaats te vallen. 

- In en rond de kast vindt geen verstoring plaats (o.a. betreding door mensen en 

trillingen).  

- De ingang van de kast is niet toegankelijk voor predatoren (o.a. katten, 

marterachtigen en muizen).  

- De kasten zijn vrij van irriterende stoffen (o.a. gif, houtbehandelingsmiddelen en 

kleverige harsen) 

- De definitieve locatie van de (tijdelijke) verblijfplaatsen worden bepaald in overleg 

met een ter zake kundige. 

 

Inrichten zolder woonboerderij voor gewone grootoorvleermuis 

De zolder van de woonboerderij heeft in de huidige situatie al veel potentie voor gewone 

grootoorvleermuis en bestaat uit een soortgelijke ruimte als de te slopen schuur. Deze 

zolder bestaat uit een onverlichte ruime ruimte met veel houtverbindingen met oude 

eikengebinten. Tussen deze houtverbindingen zijn diverse mogelijkheden voor gewone 

grootoorvleermuis om tussen weg te kruipen. We stellen voor om twee van de 

vleermuiskasten op deze zolder op te hangen om extra mogelijkheden op deze zolder te 

creëren. Tevens wordt een kleine invliegopening aan de voorzijde van de zolder 

gemaakt, zodat de zolder toegankelijker wordt voor gewone grootoorvleermuis.  

 

Werken buiten kwetsbare perioden 

Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kwetsbare 

periode van gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. Werkzaamheden 

worden opgestart in september, en zijn afgerond voor half maart (broedseizoen). 

Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze perioden langer 
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dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode waarin gewerkt en gestart wordt, 

wordt bepaald door de begeleidende ecoloog. 

 
Ongeschikt maken werkgebied 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de huidige verblijfplaatsen van vleermuizen 

ongeschikt gemaakt. Hoe de verblijfplaats van vleermuizen ongeschikt wordt gemaakt is 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Ongeschikt maken kan op verschillende 

manieren worden uitgevoerd: Bij voorkeur wordt gekozen voor het verstoren van het 

interne microklimaat door het creëren van tocht. Dit kan door het dak te verwijderen en 

plaatwerk en houtbeschot te verwijderen. Welke maatregelen daadwerkelijk gekozen 

wordt, wordt voorafgaand aan de werkzaamheden onder leiding van de begeleidende 

ecoloog beslist, uitgevoerd en gecontroleerd op hun effectiviteit. Ongeschikt maken van 

de verblijfplaatsen wordt  minimaal 5 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden 

uitgevoerd. Het ongeschikt maken van de vleermuisverblijfplaats wordt uitgevoerd bij 

gunstige weeromstandigheden: avondtemperaturen boven de 10 °C. 

 

In één richting werken 

Tijdens de werkzaamheden wordt één richting op gewerkt, zodat mogelijk aanwezige 

dieren de kans krijgen om te vluchten. 

 

Geen gebruik van giftige middelen 

Er dient geen gebruik gemaakt te worden van giftige verf, houtverduurzamingsmiddelen, 

bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte (o.a. boktor) en andere giftige middelen. Deze 

middelen zijn zeer gevaarlijk voor vleermuizen en zij kunnen er zelfs dood aan gaan. 

Indien behandeling toch noodzakelijk is dient dit te worden uitgevoerd tijdens de 

renovatie, wanneer er geen vleermuizen aanwezig zijn. Belangrijk daarbij is dat de giftige 

stoffen niet achterblijven (persistent zijn) waardoor alsnog vergiftiging van vleermuizen 

kan optreden wanneer de zolder weer door vleermuizen in gebruik is genomen. 

Producten op basis van een zoutoplossing (borax, boorzuur, zoutoplossingen) hebben de 

voorkeur boven organische stoffen (deltamethrine, permethrine, dichlofluanide). 

 

Isolatie 

De zolder is nu niet geïsoleerd. Indien deze geïsoleerd gaat worden dient hierbij rekening 

gehouden te worden met vleermuizen. Dit dient dan ook in overleg met een ter zake 

kundige plaats te vinden.    

 

Calamiteiten  

Bij het aantreffen van individuen van vleermuizen dient een dient een ter zake 

deskundige ingeschakeld te worden om de dieren te vangen en op een geschikte plaats 

uit te zetten buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. 
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Soortbeschrijving  

Gewone grootoorvleermuis 

De gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus is een middelgrote vleermuis met een 

langharige grijsbruine tot geelbruine vacht en vrij brede, donkerbruine vleugels. Het 

meest opvallend aan de grootoorvleermuizen zijn de oren (31 tot 41 mm) die bijna 

driekwart van zijn lichaamslengte zijn.  

 

De  gewone  grootoorvleermuis  is  in  zijn  keuze  voor  verblijfplaatsen veelzijdig  en 

gebruikt zowel gebouwen als bomen als verblijfplaats. In  gebouwen  worden  zolders  en  

spleetvormige  ruimten  vooral  als  zomer-,  paar- of  kraamverblijfplaatsen gebruikt. Dat 

kunnen zolders van grote gebouwen zijn (kerken, kloosters,  boerderijen en  open  

ruimtes  in  extensief  gebruikte  schuren,  stallen  en loodsen. Daarbij hangen de dieren 

vrij onder het dak of zijn ze weggekropen in gaten en kieren in de balken- en 

dakconstructies. Ook ruime spleetvormige ruimten in een spouw  of  achtergevel-

betimmer worden  als  verblijfplaats  gebruikt.  Al  deze  plekken worden ook wel als 

winterverblijfplaats gebruikt, maar bij strenge en langdurige vorst verhuizen  gewone  

grootoorvleermuizen  meestal  naar  ondergrondse  verblijfplaatsen (kelders,  bunkers  

etc.).  In  kraamverblijfplaatsen  in  gebouwen  werden 57 voorkeurstemperaturen van 25 

tot 35 graden gemeten. Boven de 40 graden verlieten dieren de verblijfplaats. In bomen 

worden boomholten vooral als kraam- en zomerverblijfplaatsen gebruikt. In schuren  en  

ruimtes  achter  schors kunnen  ook  kleine  groepjes  of  individuele  dieren gevonden.  

Over  de  aanwezigheid  van  paargroepen  in  bomen  is  weinig  bekend. 

Waarnemingen van overwinterende grootoorvleermuizen in bomen zijn schaars, maar 

zijn ook moeilijk op te sporen. Lokale  kraamgroepen  gebruiken  vaak  meerdere  

verblijfplaatsen  tegelijk  (soms ook binnen één gebouw) en verhuizen vaak tussen deze 

verblijfplaatsen. Kraamkolonies variëren sterk in grootte van vijf tot vijftig vrouwtjes. 

  

Gewone grootoorvleermuis (bron: Eelerwoude). 
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Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus is de op één na kleinste Europese 

vleermuissoort. Ze hebben een vrij spitse snuit en korte driehoekige oren. Hun rug is 

roodbruin, kastanjebruin of donkerbruin, terwijl hun buik eerder geel- tot grijsbruin is. Hun 

snuit, oren en vlieghuid zijn zwartbruin. Een volwassen gewone dwergvleermuis heeft 

een gewicht van 3,5 – 8 gram en naar verhouding vrij lange, smalle vleugels met een 

spanwijdte van 18 tot 24 cm. 

 

Gewone dwergvleermuis is de meest algemene soort in Nederland en kan vrijwel overal 

worden aangetroffen. Ook in stedelijke omgeving is gewone dwergvleermuis de meest 

algemene soort. Gedurende het hele jaar worden vooral gebouwen als verblijfplaats 

gebruikt. De soort heeft een voorkeur voor spleetvormige holten zoals spouwmuren, 

maar verblijft ook tussen daklagen, achter betimmering, daklijsten of onder dakpannen. 

Gebouwen worden ook als winterverblijf gebruikt, waarbij (mogelijk) vergelijkbare 

plaatsen als in de zomer benut worden, mits deze vorstvrij zijn. Ze jagen hoofdzakelijk 

binnen en straal van 2-5 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen zoveel mogelijk 

lijnvormige structuren en ze jagen in gesloten tot half open landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gewone dwergvleermuis (Foto: Kamiel Spoelstra en S. Boekhout) 
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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 

afdrukken 
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Afbeelding 1. Ligging en begrenzing van het plangebied 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

 

Binnen het plangebied aan de Uelselerdijk te Ootmarsum worden een aantal schuren 

gesloopt en enkele woningen gebouwd.  

Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied Springendal en bronnen van 

de Mosbeek (100 meter). In het flora en faunaonderzoek dat in 2013 door Eelerwoude is 

uitgevoerd heeft slechts globale toetsing van de te verwachten effecten plaatsgevonden..   

In voorliggende rapportage worden de effecten van de ontwikkeling uitgebreider getoetst 

ten aanzien van de NB-Wet. 
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 

noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant aan de Springendalse beek. In de 

huidige situatie bevindt zich binnen het plangebied een erf. Er bevinden zich twee 

woningen op het erf, een karakteristieke woonboerderij en drie schuren. Het erf ligt in het 

natuurgebied Springendal; de directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 

bosrijke omgeving, afgewisseld met matig intensieve landbouw. In figuur 2 zijn enkele 

foto’s opgenomen van het plangebied. 

 

2.2 Voorgenomen ontwikkeling 

Het bestaande erf heeft geen agrarische functie meer en zal worden omgevormd. Het 

voornemen is om de bestaande schuren op het erf te slopen. De twee woonhuizen en de 

karakteristieke woonboerderij zullen behouden blijven. Er wordt één nieuw woonhuis 

teruggebouwd.  
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Afbeelding 2. Foto’s – impressie plangebied 
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3 BESCHERMDE GEBIEDEN – NATURA 
2000 

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

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

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

(92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 beschermd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

mogelijke effecten van de ontwikkeling op de relevante Natura 2000-gebieden. 

 

3.1 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Springendal en bronnen van de 

Mosbeek. Het gebied is aangewezen als een Habitatrichtlijngebied. Binnen het 

aanwijzingsbesluit van dit gebied zijn voor 10 habitattypen en 4 habitatsoorten 

instandhoudingsdoelen vastgelegd. Zie afbeelding 3 en 4. 

 

Algemene instandhoudingsdoelen  

Voor Natura 2000-gebieden is een aantal algemene instandhoudingsdoelen 

geformuleerd:  

 Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische 

diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats 

en soorten binnen de Europese Unie.  

 Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische 

samenhang van het Natura 2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de 

Europese Unie.  

 Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving 

ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland 

voorkomende natuurlijke habitattypen en soorten.  

 Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de 

samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor 

alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 

geformuleerd.  

 Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de 

duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 
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3.2 Instandhoudingsdoelen Springendal en bronnen van de 
Mosbeek 

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum. Het 

gebied dankt zijn grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met 

opgestuwde heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen zijn uitgesleten. In de dalen is  

oud kleinschalig cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide en beekjes 

herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de ondergrond maken 

het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van de 

Mosbeek en Hazelbekke zijn natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en 

trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en 

heischrale graslanden aanwezig. De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, 

struweel en houtwallen. De kernopgaven bestaan uit: 

 

 Herstel beeklopen met natuurlijke morfologie, dynamiek en waterkwaliteit, op 

landschapsschaal o.a. ten behoeve van gaffellibel, beekprik, rivierprik en 

rivierdonderpad. 

 Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen en overgangs- en 

trilvenen in mozaïek met schraalgraslanden. 

 Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van heischrale graslanden en 

blauwgraslanden met Andre beekdalgraslanden en met vochtige heiden (hogere 

zandgronden) op de beekflank t.b.v. herpetofauna en insecten. 

 Herstel kwaliteit en vergroting areaal vochtige alluviale bossen (essen-

iepenbossen) en Beekbegeleidende bossen en behoud leefgebied 

zeggekorfslak. 
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Afbeelding 3. Overzicht van de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitattypen. 

(www.synbiosys.alterra.nl).  

 

 
Afbeelding 4. Overzicht van de instandhoudingdoelstellingen van de kwalificerende habitatsoorten. 
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Afbeelding 5.Legenda behorende bij de overzichten van de kwalificerende habitattypen en habitatsoorten. 
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Afbeelding 6. Ligging habitattypen in en rond het plangebied (Pijl). Bron: Atlas van Overijssel .  
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3.3 Habitats en habitatsoorten 

3.3.1 Habitattypen 

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is begrensd voor een tiental habitattypen 

(afbeelding 3), waarbij de habitattypen vochtige alluviale bossen (40 meter), 

blauwgrasland (170 meter), Oude eikenbossen (180 meter) en Beuken en eikenbossen 

met hulst (170 meter) op redelijke korte afstand van het plangebied voorkomen (zie 

afbeelding 6). 

 

3.3.2 Habitatsoorten  

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is begrensd voor een vijftal 

habitatsoorten; beekprik, drijvende waterweegbree, kamsalamander en vliegend hert 

(afbeelding 4). Aanwezigheid van deze soorten binnen het plangebied kan worden 

uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. Alleen voor vliegend hert is 

geschikt biotoop op het erf aanwezig (oudere zomereiken). Vliegend hert komt echter 

alleen nog voor in het kleinschalige houtwallenlandschap van de Mandermaten, op ruime 

afstand van het plangebied. 

Overige soorten zijn met name aan water gebonden; beekprik komt voor in 

Springendaalse beek die op korte afstand van het plangebied ligt (circa 40 meter ten 

noorden van het plangebied). Drijvende waterweegbree komt voor in de grootste 

bronvijver op het Springendal die op ruime afstand van het plangebied ligt. 

Kamsalamander  is bekend van enkele poelen in de Manderstreu, maar kan ook mogelijk 

op kortere afstand van het plangebied voorkomen in geschikte poelen. 

 

3.3.3 Nadere beschouwing 

Op basis van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat de aangewezen 

habitattypen niet binnen de projectbegrenzing voorkomen. De aangewezen 

habitatsoorten komen tevens niet voor in het plangebied. Wel kan mogelijk sprake zijn 

van beperkte externe werking. 

 

Kader – Externe werking 

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het 

gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'externe 

werking' genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de 

instandhoudingdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied, ongeacht de afstand 

tot het beschermde gebied. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om uitstoot van ammoniak uit de veehouderij of 

emissies van wegverkeer. 
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Afbeelding 7. Effectenindicator; overzicht van mogelijke effecten op beschermde natuurwaarden 

(www.synbiosys.alterra.nl). 

  



 

 

 ’t Lippert, Ootmarsum 15 
      

 

3.4 Effecten  

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van de ontwikkeling op zowel de 

habitattypen en soorten beschreven. 

 

3.4.1 Habitattypen  

Een groot aantal effecten op habitattypen zijn bij voorbaat al uit te sluiten. De 

ontwikkeling is gelegen buiten het Natura 2000-gebied en heeft geen directe invloed op 

de habitats in het Natura 2000-gebied. Indirect zouden chemische (verzuring, vermesting, 

enz.) of fysische effecten (verdroging, vernatting, enz. ) nog een effect kunnen hebben. 

De habitats zijn niet gevoelig voor mechanische effecten zoals geluid en trillingen.  

 

Chemische effecten 

Het plangebied is uit agrarisch gebruik genomen. Bemesting en dergelijke van het gebied 

is daarom niet meer van toepassing. Dit heeft positieve effecten op het Natura 2000-

gebied, omdat de vermesting in het gebied afneemt. Ook interne eutrofiering (het 

vrijkomen van in de bodem gebonden fosfaat onder invloed van vernatting) is niet te 

verwachten. De peilvakken in het gebied blijven namelijk gehandhaafd. 

 

Tijdens de aanleg zal er wel enig werkverkeer in het gebied aanwezig zijn. De aan- en 

afvoer van materieel gebeurt via de Uelserdijk. Daarmee komt er geen extra 

vrachtverkeer door of direct langs het Natura 2000-gebied. Tevens kost de aanleg slechts 

enkele maanden. Dit zorgt ervoor dat de effecten van de extra verkeersbewegingen geen 

invloed hebben op het Natura 2000-gebied. 

 

Tijdens de aanlegwerkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van machines. Deze 

machines stoten ondermeer stikstof uit. Onder verwijzing naar de eerdere argumenten 

verwachten wij dat deze uitstoot zeer beperkt en verwaarloosbaar klein zal zijn.  

 

Ten slotte 

Het plangebied bestaat uit een erf en heeft hierdoor weinig potentie tot omvorming naar 

hoogwaardige natuur. De omliggende gronden die buiten het Natura-2000 gebied vallen 

hebben wel potentie voor nieuwe natuur en zullen omgevormd worden. De ontwikkeling 

van een Elzenzegge-Elzenbroekbos en overgangen naar Vogelkers-essenbos zal 

worden gestimuleerd. Hiervoor zal de bovenlaag van het weiland geschraapt worden. 

 

3.4.2 Habitatsoorten  

In hoofdstuk 3.3.3  is reeds aangehaald dat de genoemde soorten niet op of nabij het 

plangebied voorkomen. Alleen van beekprik zijn waarneming bekend op korte afstand 

van het plangebied in de Springendaalse beek. Er vinden geen werkzaamheden plaats 

die voor veranderingen in de beek zorgen zoals veranderingen in stroomsnelheid of 

dynamiek. Mogelijk neemt tijdens de aanlegfase de mate van geluid lichtelijk toe (de 

soort is gevoelig voor geluid). Gezien de afstand tot de Springendaalse beek is deze 

geluidstoename echter verwaarloosbaar. Negatieve effecten op de lange termijn zijn 

zeker uit te sluiten.  
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3.5 Conclusies 

Op basis van de voorgaande paragrafen wordt geconcludeerd dat met de voorgenomen 

ontwikkelingen geen negatieve effecten worden verwacht op de begrensde 

natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied ‘Springendal en bronnen van de 

Mosbeek. Aandachtspunt is een mogelijke en gelet op de aard en omvang van de 

ontwikkeling zeer geringe toename van de uitstoot van stikstof door verkeer.  

Significante negatieve effecten worden echter niet verwacht. 
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datum 18-12-2013
dossiercode    20131218-5-8121

Geachte heer/mevrouw Mark Elshof,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toetsvolgt u de normale
procedure.

Naar aanleiding van deze digitale toetsdient u zelfcontact op tenemen met het waterschap Regge en Dinkel via
tel.nr.0546-832525.

Let op,het beschreven plan in de watertoets zalaandeonderstaande uitgangspunten moetenworden getoetst. In de op testellen
waterparagraaf moet aangegevenworden hoe met dezeuitgangspunten wordt omgegaan.

Uitgangspunten waterschap Regge en Dinkel.

Het beleid van het waterschap Regge en Dinkel is vastgelegd inhet vigerend waterbeheerplan. Het waterbeheerplan kunt u
downloadenvia onze website http://www.wrd.nl.

Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principeonderstaande beleidsregels.

Algemeen

● Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekeninggehouden met de wateropgave en de eigenschappen van
hetwatersysteem.

● Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van hetfeit dat water van hoog naar laag stroomt. Water is
daarmeeordenend voor het plan.

● Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschapworden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of
wenselijkzijn.

Afvalwater

● Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijzeafvalwater van keuken, wasmachine en douche en het
eventuelebedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel vanriolering.

Hemelwater

● De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhardoppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's ofretentievijvers met een gedoseerde afvoer.

● De norm voor de maximale hoeveelheid te lozen water bedraagt2,4 l/sec.ha bij een maatgevende neerslaghoeveelheid
van 40 mm in75 minuten.

● Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt tengoede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
● Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeurboven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het

grotere risicoop ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bijbuizen.
● Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage isde beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie

engrondwateraanvulling worden gerealiseerd.
● Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuelevoorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van

wadi'sde voorkeur.
● Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeksregenpijp - perceelsgootje - straatgoot - wadi.
● Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspelvan dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelsgoten

gekozen dathet water niet in riolen onder de grond hoeft.
● Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigdhemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal

ofdirecte oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers metretentievoorzieningen op grotere schaal.
● In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuilingverdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden

rioolstelselmet retentievijvers de voorkeur.
● Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordtafgestemd op het risico op verontreiniging van het

verhardoppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoonhemelwater naar de rwzi wordt geminimaliseerd.



Grondwater

● Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schooninfiltrerend water.
● Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen wordenbeteugeld met drainage in de openbare weg en

eventueel op de kavelszelf, mits dit niet leidt tot een permanentegrondwaterstandsverlaging 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 geminimaliseerddoor te bouwen zonder kruipruimten en door kelders

waterdicht temaken.

Oppervlaktewater

● Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn debenodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en
dekwaliteistdoelstellingen van het waterschap Regge en Dinkelleidend.

● Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geintegreerdin het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water
beleefbaar isen goed te beheren.

 

CopyrightDigitale watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via dewebsite www.dewatertoets.nl. Het
document magalleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in ditdocument is omschreven. De informatie in dit
document is houdbaartot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in ditdocument.

De WaterToets 2012
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datum 18-12-2013
dossiercode    20131218-5-8121

Samenvatting van de watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in hetbeheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor
algemeneinformatie over de watertoets van Regge en Dinkel kunt u ookterecht op onze website www.wrd.nl.Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dankunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 0546-832525. U kunt ookeen
email sturen naar info@wrd.nl.Uit deze toets volgt de normaleprocedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevuldegegevens.

Uw gegevens:

Naam van het project: "'t Lippert"
Omschrijving van het plan:
De bestemming van de agrarische gronden wordt gewijzigd in debestemming 'natuur'. Daarbij wordt een camping in het
gebiedgesaneerd en natuur ontwikkeld. Op het erf worden de agrarischeactiviteiten definitef gestaakt. Dit erf wordt
getransformeerd naareen woonerf, voor maximaal vier wooneenheden. Landschapsontsierendebebouwing wordt gesloopt.

Locatiegegevens:
Straat:
Postcode:
Kadastraal:
Oppervlakte plangebied: 100975

Is het plan eerder ingezonden: ja

Naam aanvrager: Mark Elshof
Naam organisatie: Eelerwoude
e-mailadres aanvrager: m.elshof@eelerwoude.nl

Adres aanvrager: Postbus 53
7470 AB
Goor

Gegevens gemeente:

Plan ligt in gemeente: Dinkelland
Contactpersoon bij gemeente: Koen Klieverik
Telefoonummer contactpersoon: 0541 854 100
e-mailadres contactpersoon: K.Klieverik@noaberkracht.nl

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekendeplangebied?
Dinkelland



Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend eenfunctiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast ofgrondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing enbestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkelingis?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoorhet verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering van 10cm ofmeer tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normaleprocedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via(de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):

● een gemengd stelsel
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd

ja
● een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naaroppervlaktewater
● hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van eenverbeterd gescheiden stelsel.

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak inm2?
Nee

Ligt hetplan in een intrekgebied van de drinkwaterwinning?
nee

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromendehemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vinden er in het plangebied agrarische activiteitenplaats?
nee

Gaat er grondwater onttrokken worden in het plan (tijdelijk ofpermanent)?
nee

Opmerkingen bij het plan

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



 

CopyrightDigitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via dewebsite www.dewatertoets.nl. Het
documentmagalleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in ditdocument is omschreven. De informatie in dit
document is houdbaartot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in ditdocument.
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Van: Els Boerrigter [E.Boerrigter@vechtstromen.nl] 
Verzonden: donderdag 22 mei 2014 16:28 
Aan: Mark Elshof 
CC: 'k.Klieverik@noaberkracht.nl'; Koen Bleumink; Jeroen van der 

Scheer 
Onderwerp: RE: Bevestiging van de Watertoets : 20131218-5-8121 
 
Beste Mark, 

 
Zoals zojuist telefonisch besproken kan ik je hierbij meedelen dat het waterschap geen bezwaren 

heeft tegen de voorgenomen ontwikkeling en bestemmingswijzigingen in het gebied ’t Lippert op 
basis van de informatie die is gegeven in de digitale watertoets. In het plan is rekening gehouden 
met de mogelijkheid voor mogelijk toekomstige herinrichting van de Springendalsebeek. Het plan 

heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Het waterschap zal een 
positief wateradvies geven op het ruimtelijk plan.  

 
Eén aandachtspunt dat we niet hebben besproken is nog van belang, bij de ontwikkeling van het 
erf, nl. de mogelijke invloed van de herinrichting van de Springendalsebeek op de 

grondwaterstanden en op het T=100 niveau in het gebied. 
 
De doelstellingen van de herinrichting van de Springendalsebeek zijn onder meer het langer 

vasthouden van water in het gebied. Dit betekent onder meer dat de beekbodem zal worden 
verhoogd. Dit kan invloed hebben op het T=100 niveau, die als veiligheidsnorm voor de 

aanleghoogte van de bebouwing moet worden aangehouden. T=100 is een neerslaggebeurtenis 
die statistisch eens in de 100 jaar optreedt. De aanleghoogte van bebouwing moet voldoende hoog 
zijn, zodat dat bij deze gebeurtenis nog net geen inundatie vanuit de beek optreedt.  

 
Door het beekherstel kan de grondwaterstand ook hoger worden dan in de huidige situatie. 

Geadviseerd wordt hier bij de aanleghoogte van de bebouwing rekening mee te houden. Dit kan 
door op te hogen dan wel kruipruimtevrij te bouwen.  
 

Het is dus raadzaam de aanleghoogte van de nieuwe bebouwing af te stemmen op te verwachten 
grond- en oppervlaktewaterpeilen in de toekomstige situatie. Een aanleghoogte advies volgt nog.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Boerrigter 
Senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling 
 
Waterschap Vechtstromen 
 
T:  +31 (0)88 220 33 98 
M:  +31 (0)6 21 88 25 38 
E:  e.boerrigter@vechtstromen.nl 
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Actualisatie flora- en 
faunaonderzoek  
’t Lippert, Ootmarsum 



 

 

 

 

 

 Opdrachtgever 
Provincie Overijssel 
De heer H.J. Arentsen 
Postbus 10078 
8000 GB  ZWOLLE 
 

  

 Opdrachtnemer 
Eelerwoude 
Postbus 53 
7470 AB Goor 
0547-263515  
0547-263315 
info@eelerwoude.nl 
www.eelerwoude.nl 

  

 Projectgegevens: 
Projectnummer: P5335 
Datum: 7-7-2016 
Projectleider: M. Elshof 
Opgesteld: V. de Lenne 
 

  

                                           

Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

  
De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken 

Actualisatie flora- en 
faunaonderzoek  
’t Lippert Ootmarsum 

      

 



INHOUD 

 

 

1 INLEIDING ........................................................................................................... 4 

1.1 Aanleiding en doel ............................................................................................... 4 

2 HUIDIGE SITUATIE & ONTWIKKELING ........................................................... 6 

2.1 Huidige situatie .................................................................................................... 6 

2.2 Voorgenomen ontwikkelingen .............................................................................. 6 

3 NATUURWETGEVING ........................................................................................ 8 

3.1 Flora- en faunawet beschermt flora en fauna ...................................................... 8 

4 METHODE ......................................................................................................... 10 

4.1 Bureauonderzoek............................................................................................... 10 

4.2 Veldonderzoek ................................................................................................... 10 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN & ANALYSE ................................................... 11 

5.1 Flora ................................................................................................................... 11 

5.2 Vleermuizen ....................................................................................................... 11 

5.3 Grondgebonden zoogdieren .............................................................................. 13 

5.4 Vogels ................................................................................................................ 15 

5.5 Amfibieën ........................................................................................................... 16 

5.6 Reptielen ............................................................................................................ 16 

5.7 Vissen ................................................................................................................ 17 

5.8 Ongewervelden .................................................................................................. 17 

6 CONCLUSIES EN ADVIES ............................................................................... 18 

6.1 Conclusie ........................................................................................................... 18 

6.2 Geldigheid onderzoek ........................................................................................ 19 

LITERATUURLIJST .......................................................................................................... 20 

BIJLAGE 2. VERSPREIDINGSKAARTEN VLEERMUIZEN 2012 .................................. 21 

 

 

 



 

4 Actualisatie flora- en faunaonderzoek    

[Status] 

1 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

Binnen het plangebied aan de Uelselerdijk te Ootmarsum worden een aantal schuren 

gesloopt en enkele woningen gebouwd.  

 

In verband met deze ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving 

en –beleid noodzakelijk. In 2012 is door Eelerwoude een uitgebreid veldonderzoek 

uitgevoerd die met name toegespitst was op vleermuizen. Destijds bleek onder andere 

dat een kraamverblijfplaats van gewone grootoorvleermuis aanwezig was  in de te slopen 

schuur, en een kleine zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis in een andere 

schuur. In 2014 is nog een extra bezoek aan de locatie gebracht en ook toen bleek de 

kolonie van gewone grootoorvleermuis nog aanwezig. Aangezien het onderzoek uit 2012 

inmiddels bijna 4 jaar oud is, heeft er een actualisatie plaatsgevonden. 

 

Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de aanwezige beschermde 

soorten, om aan de hand hiervan uitspraken te doen over (mogelijke) effecten van de 

voorgenomen plannen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen.  

  

In dit rapport worden de resultaten van het flora en faunaonderzoek gepresenteerd en 

getoetst aan de Flora- en faunawet. 
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Figuur 1. Ligging en begrenzing van het plangebied 
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2 HUIDIGE SITUATIE & ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 

noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant aan de Springendalse beek. In de 

huidige situatie bevindt zich binnen het plangebied een erf. Er bevinden zich twee 

woningen op het erf, een karakteristieke woonboerderij en drie schuren. Het erf ligt in het 

natuurgebied Springendal; de directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 

bosrijke omgeving, afgewisseld met matig intensieve landbouw. In figuur 2 zijn enkele 

foto’s opgenomen van het plangebied. 

2.2 Voorgenomen ontwikkelingen 

Het bestaande erf heeft geen agrarische functie meer en zal worden omgevormd. Het 

voornemen is om de bestaande schuren op het erf te slopen. De twee woonhuizen en de 

karakteristieke woonboerderij zullen behouden blijven. Het is in deze fase nog niet exact 

duidelijk hoe het erf er in de toekomst uit komt te zien. Waarschijnlijk zal er één woonhuis 

teruggebouwd worden. Mogelijk zal er ook een extra bijgebouw teruggebouwd worden op 

de locatie.  
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Figuur 2 enkele foto’s van het plangebied.  
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3 NATUURWETGEVING 

3.1 Flora- en faunawet beschermt flora en fauna 

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en 

de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens 

de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing 

bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van 

beschermde soorten. Voor meer informatie inzake de Flora- en faunawet zie de website 

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische 

Zaken: mijn.rvo.nl.  

 

Bescherming planten en dieren 

De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en 

diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van 

de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het 

‘nee, tenzij-principe’). De wet beschermt: 

- enkele vaatplanten; 

- bijna alle zoogdieren; 

- alle vogels; 

- alle reptielen;. 

- alle amfibieën; 

- enkele vissen; 

- enkele ongewervelde (insecten en weekdieren). 

 

Deze soorten zijn verdeeld in vijf beschermingsniveau’s:  

- licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet); 

- middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet); 

- zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet); 

- vogels; 

- vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd. 
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  Bestendig beheer  
Ruimtelijke 

ontwikkeling 
 

 

Niet beschermde soorten Zorgplicht  Zorgplicht  

     

Soorten van tabel 1 

Lichtste beschermingsregime 

algemene soorten 

Vrijstelling 

Wel zorgplicht 
 

Vrijstelling 

Wel zorgplicht 
 

     

Soorten van tabel 2 

Middelste beschermingsregime 

overige soorten 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 

     

Vogels 

Gedragscode 

(of 

Ontheffing) 

 

Gedragscode 

(of 

Ontheffing) 

 

     

Vogels met jaarrond beschermde 

nesten 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 Ontheffing  

     

Soorten van tabel 3 

Zwaarste beschermingsregime 

Bijlage 1 AMvB 

Bijlage IV Habitatrichtlijn 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 Ontheffing  

      
 
Afbeelding 3. Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te 
overtreden bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en 
faunawet. 
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4 METHODE 

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

bestaande inventarisatiegegevens uit  2012 en 2014 en een actualiserend veldbezoek.  

 

4.1 Bureauonderzoek 

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

beschikbaar, regionale verspreidingsinformatie. Landelijke en provinciale 

verspreidingsinformatie zijn geraadpleegd met betrekking tot planten, amfibieën, 

reptielen, vogels en zoogdieren. Hiervoor zijn met name verspreidingsatlassen 

geraadpleegd. Uit de landelijke verspreidingsinformatie (atlassen), welke deels gedateerd 

zijn, moet blijken of in de omgeving van de locatie in het verleden strikt beschermde 

soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij 

veelal niet bekend. Deze gegevens hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 

kilometer). De soortgegevens hebben daarom veelal betrekking op de regio en niet 

specifiek op het plangebied.  

 

Daarnaast is de NDFF geraadpleegd. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert 

natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de 

verspreiding van planten- en diersoorten. 

 

4.2 Veldonderzoek 

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

voor de verwachte soorten en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag 

door Vincent de Lenne uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Dit betrof op 6 juli 

2016. 
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5 ONDERZOEKSRESULTATEN & ANALYSE 

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

aangevuld met gegevens uit literatuur en andere informatiebronnen. 

 

5.1 Flora 

Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde planten aangetroffen binnen het 

plangebied.  De vegetatie op het erf bestaat uit soorten als hondsdraf, gewone witbol, 

kleefkruid, zevenblad, paardenbloem, brandnetel, brede weegbree etc. Het erf is in 

vergelijking met 2012 steeds meer gaan verruigen ook begint opslag van els, wilg en berk 

op te komen tussen de verharding. Daarnaast is op de achterzijde van erf een 

bloemenmengsel ingezaaid. 

 

Effecten en ontheffing 

Binnen het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden 

gezien de groeiplaatsomstandigheden op het erf ook niet verwacht. 

 

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

noodzakelijk.  

 

5.2 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn strikt beschermd (tabel 3 van de Flora- en faunawet). Er zijn in 2012 

vier soorten vleermuizen aangetroffen binnen het plangebied (laatvlieger, rosse 

vleermuis, gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis). In 2012 zijn twee 

verblijfplaatsen van vleermuizen bekend geworden (gewone grootoorvleermuis en 

gewone dwergvleermuis).  

 

5.2.1 Voorkomen en functie 

 

Gewone dwergvleermuis 

De gewone dwergvleermuis is in Nederland de meest algemene vleermuissoort. De soort 

wordt veelvuldig waargenomen in stedelijk gebied. (Kraam)kolonies zijn in Nederland 

vooral in gebouwen aangetroffen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn 

ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Gebouwen worden 

ook als winterverblijf gebruikt, waarbij (vermoedelijk) vergelijkbare plaatsen als in de 

zomer benut worden, mits deze vorstvrij zijn. Ze jagen hoofdzakelijk binnen en straal van 
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2-5 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen zoveel mogelijk lijnvormige structuren en 

ze jagen in gesloten tot half open landschap. 

 
Verblijfplaatsen 2012 

Binnen de projectlocatie is in 2012 een zomerverblijfplaatsen van enkele dieren (2) 

aangetroffen binnen het plangebied. De verblijfplaatsen in het projectgebied betreffen 

enkele dieren die tweemaal uitvliegend in de zomerperiode zijn waargenomen (22-06-

2012 en 06-07-2012). Het betreft waarschijnlijk enkele mannetjes die zich tijdens de 

kraamperiode meestal gescheiden ophouden van de wijfjes met jongen in de 

kraamkolonie. In de paar/baltsperiode zijn geen actief baltsende vleermuizen 

waargenomen. Baltsende vleermuizen zijn een indicatie voor balts/paarverblijfplaatsen, 

vaak overwinteren vleermuizen ook op deze locaties. Gezien het ontbreken van 

waarnemingen in de baltstijd is het niet waarschijnlijk dat het plangebied onderdeel 

uitmaakt van een balts/paar- of winterverblijfplaats.  

 
Foerageergebied en Vliegroutes 

Van de gewone dwergvleermuis zijn enkele foeragerende exemplaren waargenomen in 

het plangebied en directe omgeving. Het gaat om ongeveer 4 exemplaren. Deze 

exemplaren foerageren overal op het erf in de luwte van de beplanting en de bebouwing. 

Een vliegroute van gewone dwergvleermuis is niet vastgesteld. 

 

Aangezien er geen veranderingen zijn geweest op het erf, lijkt het waarschijnlijk dat 

gewone dwergvleermuis nog steeds van de schuur gebruik maakt als verblijfplaats. Voor 

gewone dwergvleermuis is een ontheffing aangevraagd en verleend. 

 

Gewone grootoorvleermuis  

De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over heel Nederland voor maar nergens in 

grote aantallen. De soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden. 

De gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze 

worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter betimmeringen, daklijsten en 

vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in 

vogelnest- en vleermuiskasten. Ze vormen meestal groepen van 5 tot 25 dieren, in 

uitzonderingen tot 80 dieren. Deze gebruiken in kleine groepjes verspreid een groot 

aantal verblijfplaatsen naast elkaar. Ze verhuizen vaak. Als winterverblijf worden vooral 

ondergrondse ruimten gebruikt, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, 

bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en (kasteel) kelders. Overwinterende gewone 

grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders en in kerktorens, en een enkele keer in 

boomholtes gevonden. 

 
Verblijfplaatsen  

Binnen de projectlocatie is in 2012 een verblijfplaats van gewone grootoorvleermuis 

aangetroffen in een van de schuren (zie bijlage 2). Het gaat om ongeveer 15 tot 20 

exemplaren die op beide data (22-06-2012 en 06-07-2012) in de kraamtijd in de schuur 

zijn aangetroffen. Gezien het aantal gaat het waarschijnlijk om een kraamverblijfplaats. 

Baltsende gewone grootoorvleermuizen zijn niet waargenomen. Tijdens de veldbezoeken 

in het najaar is slechts één gewone grootoorvleermuis aangetroffen tijdens het eerste 

bezoek, tijdens het tweede bezoek in het najaar zijn in het geheel geen gewone 

grootoorvleermuizen waargenomen. De schuur die als verblijfplaats gebruikt wordt is niet 
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vorstvrij. Gezien de waarnemingen tijdens het veldbezoek en het feit dat de schuur niet 

vorstvrij is mag aangenomen worden dat de schuur alleen in de lente/zomer als 

verblijfplaats door gewone grootoorvleermuizen gebruikt wordt. 

Tijdens het veldbezoek in 2014 zijn gewone grootoorvleermuizen aangetroffen tussen het 

dak van de paardenboxen en de zolder van de schuur, ook tijdens het veldbezoek op 6 

juli 2016 waren gewone grootvleermuizen aanwezig opdelfde locatie. Echter ook de te 

handhaven woonboerderij wordt sporadisch als verblijfplaats gebruikt, gezien de sporten 

die hier zijn aangetroffen. Gewone grootoorvleermuis gebruikt de schuur nog steeds als 

zomerverblijfplaat. 

 

Foerageergebied en Vliegroutes  

Gewone grootoorvleermuis foerageert in de schemer voornamelijk in de schuur die ook 

als verblijfplaats dient. Wanneer het buiten geheel donker wordt foerageren ze ook 

kortstondig op het erf en vliegen vervolgens voornamelijk in noordelijke richting. Er is 

geen vliegroute van gewone grootoorvleermuis vastgesteld. De aangetroffen exemplaren 

vliegen voornamelijk in noordelijke richting en maken hierbij ook gebruik van de 

beplanting langs de Ueselerdijk. Het plangebied ligt echter erg besloten en in de luwte 

waardoor ze hier niet specifiek gebruik van maken (bevindingen 2012). Aangenomen 

wordt dat dit niet verandert is, in de schuur zijn vlindervleugels aangetroffen die wijzen op 

recente gebruik van de schuur als foerageergebied van gewone grootoorvleermuis. 

 

Overige gebouwbewonende soorten (zoals laatvlieger) worden niet verwacht in de te 

slopen schuren. Laatvlieger heeft vrijwel altijd verblijfplaatsen tussen de pannen en 

binnen beplating van (oudere) woningen. Deze ruimten zijn niet aanwezig in de te slopen 

schuren. 

 

5.2.2 Effecten en ontheffing 
 

Gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis 

Voor beide soorten is een ontheffing aangevraagd en verleend. Deze ontheffing is nog 

geldig tot april 2019. 

 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 

Tabel 1-soorten 

Tijdens de veldbezoeken zijn haas, konijn, egel, veldmuis, huisspitsmuis en ree 

waargenomen op het erf en de directe omgeving. Daarnaast is het tevens aannemelijk 

dat ook, vos, mol, kleine marterachtigen en algemene (spits-) muizensoorten voorkomen 

binnen het plangebied.  
 
Steenmarter en eekhoorn (tabel 2 Flora- en faunawet) 

Steenmarter komt in de regio veelvuldig voor. Deze soort is in allerlei biotopen (van 

agrarisch tot stedelijk gebied) te vinden en komt algemeen voor in de directe omgeving. 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen verblijfplaatsen en sporen (uitwerpselen, krabsporen) 

waargenomen van steenmarter. Mogelijk maakt het plangebied onderdeel uit van het 

leefgebied van steenmarter. Ook eekhoorn komt in de omgeving voor. Er is tijdens het 

veldbezoek dan ook gelet op de mogelijke aanwezigheid van (nesten van) eekhoorn. Er 
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zijn geen eekhoorns of eekhoornnesten aangetroffen. Op het erf zijn ook geen oude 

bomen aanwezig. 

 

Veldspitsmuis 

De veldspitsmuis komt in de omgeving van het plangebied voor. Er zijn echter geen 

waarnemingen binnen het kilometerhok van het plangebied bekend. Er is nog maar 

weinig bekend over de veldspitsmuis. De soort is gebonden aan cultuurlandschap en 

volgens sommige kenners is de soort algemeen voorkomend, maar wordt de soort 

sporadisch gezien. De soort wordt in diverse terreintypen aangetroffen (jonge aanplant, 

overhoekjes, tuinen, bomenrijen langs zandwegen, bermen etc. (Snaak, 2008). 

Voldoende openheid in vegetatie en enige dynamiek lijken belangrijke factoren in het 

habitat van de soort.  

 

Andere zwaar(der) beschermde grondgebonden zoogdiersoorten (o.a, boommarter en 

das) worden niet in het plangebied verwacht vanwege het ongeschikte biotoop (erf) en/of 

het bekende verspreidingsgebied van de soorten. 

 

Effecten en ontheffing 

 

Tabel 1-soorten  

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

van de genoemde zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen 

invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende 

alternatief leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze 

soorten geldt dan ook een vrijstelling. Wel geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van 

deze soorten (zie bijlage 1). 

 

Overige tabel 2 en 3-soorten  

 

Eekhoorn en steenmarter 

Voor eekhoorn en steenmarter geldt dat in het plangebied geen verblijfplaatsen zijn 

waargenomen en de functionele leefomgeving behouden blijft.  

 

Veldspitsmuis 

Gezien het ontbreken van waarnemingen binnen het kilometerblok waarin het plangebied 

ligt en het relatief ongeschikte biotoop (erf), is het niet waarschijnlijk dat veldspitsmuis 

voorkomt binnen het plangebied. Ook zijn enkele braakballen van de kerkuil die sinds 

2016 aanwezig is op het erf uitgeplozen ook hierin zijn geen schedels van veldspitsmuis 

aangetroffen. 

 

Conclusie: Met de voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten op 

grondgebonden zoogdieren verwacht. Nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing is niet van toepassing voor grondgebonden zoogdieren. 
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5.4 Vogels 

Onder andere de volgende vogelsoorten zijn in en rondom het plangebied aangetroffen: 

kerkuil, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, winterkoning, houtduif, boomklever, 

houtsnip, boerenzwaluw (8), gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, huismus (10), 

ringmus (3), bosuil, grauwe vliegenvanger roodborst, winterkoning en merel.  Daarnaast 

kunnen ook andere (bos)vogelsoorten in het plangebied voorkomen.  Grote bonte specht, 

grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, bosuil, ringmus 

koolmees en pimpelmees vallen onder categorie 5 van de ‘Aangepaste lijst jaarrond 

beschermde vogelnesten’ (zie kader).  

 

In de sinds augustus 2009 geldende ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ zijn in categorie 5 van 

deze lijst een aantal vogelsoorten opgenomen die ook binnen het plangebied zijn aangetroffen. Het gaat om 

een groep van broedvogelsoorten die vaak terugkeert naar de plaats waar ze hebben gebroed, maar die over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats door bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen verloren is 

gegaan, uit te wijken naar andere locaties in de omgeving. De soorten uit categorie 5 vragen om extra 

onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Nesten van categorie 5-soorten zijn namelijk wel 

jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Jaarrondsoorten - categorie 1 tot en met 4 

Op het erf zijn ongeveer  5 tot 10 paar huismussen vastgesteld die broeden onder de 

pannen van de beide woonhuizen. Vaste rust en verblijfplaatsen van huismus zijn 

jaarrond beschermd. Daarnaast is kerkuil vastgesteld, kerkuil heeft een verblijfplaats 

tussen de golfplaten en het binnen beschot van de te slopen schuur die als houtopslag 

dient. Volgens de bewoner zit kerkuil hier sinds het begin van het broedseizoen (2016). 

 

Effecten en ontheffing 

 

Broedvogels algemeen 

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

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren 

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

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

verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden, 

tenzij nader onderzoek heeft uitgewezen dat broedvogels afwezig zijn. 

 

Categorie 5  

Leefgebied blijft voor deze soorten afdoende voorhanden. Ook na inrichting van het 

plangebied kunnen deze soorten naar verwachting weer gebruik maken van het 

plangebied. Compenserende maatregelen, nader onderzoek of het aanvragen van een 

ontheffing, omdat een negatief effect wordt verwacht op de lokale of regionale populatie 

van de soort, is dan ook niet aan de orde.  

                                                      
1 In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van 

belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 

maart tot 15 juli. 
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Jaarrondsoorten - categorie 1 tot en met 4 

Rust- en verblijfplaatsen van vogelsoorten van categorie 1 tot en met 4 zijn jaarrond 

beschermd in de Flora- en faunawet. Ook de functionele leefomgeving is daarbij 

beschermd. In de te slopen schuur is een verblijfplaats van kerkuil vastgesteld. Deze was 

tijdens het onderzoek in 2012 niet aanwezig. Met de sloop van de schuur gaat een 

verblijfplaats van kerkuil verloren. Het verstoren of vernietigen van verblijfplaatsen van 

kerkuil is ontheffing plichtig. Er wordt geadviseerd hier een ontheffing voor aan te vragen. 

 

Conclusie vogels: er wordt geadviseerd een ontheffing voor kerkuil aan de vragen. 

 

5.5 Amfibieën 

Een aantal soorten, zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, kunnen 

het plangebied gebruiken als landbiotoop.  

 

Beschermde amfibieën (oa. kamsalamander of boomkikker) worden niet verwacht in het 

plangebied vanwege het ongeschikte habitat voor deze soorten en/of het bekende 

verspreidingsgebied. 

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een (tijdelijke) verstoring van genoemde 

amfibieën van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied aanwezig blijft 

en het gebied na werkzaamheden weer geschikt is voor deze soorten. Voor deze soorten 

geldt dan ook een vrijstelling.  

 

Conclusie amfibieën: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor beschermde amfibieën. 

 

 

5.6 Reptielen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van reptielen. Wel is hazelworm 

bekend uit de directe omgeving van het plangebied (eigen bevindingen en bevindingen 

bewoner). Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen (o.a. 

heideterreinen en venranden) welke ontbreken in en rond het plangebied. Wel kan een 

enkel migrerend exemplaar in de zomerperiode niet geheel uitgesloten worden.   

 

Effecten en ontheffing 

Sloop dient uitgevoerd te worden buiten de actieve periode van hazelworm, aangezien 

een migrerend exemplaar niet uitgesloten kan worden. 

Overige reptielen worden niet verwacht in het plangebied. Van negatieve effecten is geen 

sprake. 

 

Conclusie reptielen: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor reptielen. 
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5.7 Vissen 

Voorkomen en functie 

Binnen het plangebied zijn geen waterelementen aanwezig, (beschermde)vissen zijn niet 

aanwezig binnen de projectlocatie. 

 

Effecten en ontheffing 

Vissen worden niet verwacht in het plangebied. Van negatieve effecten is geen sprake. 

 

Conclusie vissen: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor vissen. 

 

5.8 Ongewervelden 

Van de overige soortgroepen als dagvlinders en libellen kan gesteld worden dat de 

beschermde soorten voornamelijk gebonden zijn aan specifieke terreintypen zoals 

hoogveen, droge- en vochtige heiden en vennen. Deze biotopen worden voornamelijk in 

natuurgebieden aangetroffen en ontbreken binnen het plangebied. Populaties van 

beschermde ongewervelden worden daarom niet verwacht in het plangebied.  

 

Conclusie ongewervelden: nader onderzoek of een ontheffing Flora- en faunawet is niet 

noodzakelijk voor ongewervelden. 

 

 

 

 

 



 

18 Actualisatie flora- en faunaonderzoek    

[Status] 

6 

6 CONCLUSIES EN ADVIES 

 

6.1 Conclusie 

Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis en kerkuil 

aangetroffen. Tevens is het waarschijnlijk dat gewone dwergvleermuis nog een 

verblijfplaats heeft op het erf. De vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten zijn 

jaarrond beschermd. Met de voorgenomen ontwikkeling treedt verstoring op de 

aanwezige gewone grootoorvleermuizen, gewone dwergvleermuizen, kerkuil en hun 

verblijfplaatsen op. Hiervoor dient een ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffing  

voor gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis is reeds aangevraagd en 

verleend. Aanbevolen wordt deze ontheffing tevens aan te vragen voor kerkuil. Deze 

ontheffing kan aangevraagd worden voor belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.  

 
Activiteitenplan nodig voor ontheffing Flora- en faunawet  
Om een ontheffing Flora- en faunawet te verkrijgen voor soorten van tabel 3  en 
jaarrondsoorten moet: 

 de gunstige staat van in standhouding gegarandeerd blijven,  

 invulling gegeven worden aan de zorgplicht,  

 voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang, en er mogen geen 
alternatieven zijn.  

Dit moet worden uitgewerkt in een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat concreet 
welke werkzaamheden, wanneer, op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld 
met een onderbouwing van de noodzaak van het project. 
 
Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie 
van Economische Zaken. Maximaal zestien weken na het indienen van de aanvraag 
wordt er een besluit genomen. Op dat besluit kunnen belanghebbenden nog bezwaar 
maken. Deze termijnen zijn terug te vinden op www.drloket.nl. 
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6.2 Geldigheid onderzoek 

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

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

geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 soorten en vogels):  

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

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

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

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. 

Wijzigingen of aanpassingen in de aangetroffen situatie kunnen tot andere conclusies ten 

aanzien van de effecten op beschermde soorten leiden. 
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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

  
De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken 
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Figuur 1. Ligging en begrenzing plangebied  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

Binnen het plangebied aan de Uelselerdijk te Ootmarsum worden een aantal schuren 

gesloopt en een nieuwe woning gebouwd.  

 

In verband met deze ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving 

en –beleid noodzakelijk. In 2012 is door Eelerwoude een uitgebreid veldonderzoek 

uitgevoerd die met name toegespitst was op vleermuizen. Destijds bleek onder andere 

dat een kraamverblijfplaats van gewone grootoorvleermuis aanwezig was  in de te slopen 

schuur, en een kleine zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis in een andere 

schuur. In 2014 is nog een extra bezoek aan de locatie gebracht en ook toen bleek de 

kolonie van gewone grootoorvleermuis nog aanwezig. Aangezien het onderzoek uit 2012 

inmiddels bijna 4 jaar oud is, heeft er een actualisatie plaatsgevonden in juli 2016. Uit dit 

actualiserend onderzoek is gebleken dat gewone grootoorvleermuis nog steeds op de 

locatie aanwezig is. Tevens heeft zich een kerkuil gevestigd op de locatie. Voor gewone 

grootoorvleermuis is reeds een ontheffing aangevraagd en verleend. Voor de nieuw 

gevestigde kerkuil wordt een ontheffing aangevraagd. 
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Figuur 2 Enkele foto’s van het plangebied 
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 

noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant aan de Springendalse beek. In de 

huidige situatie bevindt zich binnen het plangebied een erf. Er bevinden zich twee 

woningen op het erf, een karakteristieke woonboerderij en drie schuren. Het erf ligt in het 

natuurgebied Springendal. De directe omgeving van het plangebied bestaat uit een 

bosrijke omgeving, afgewisseld met matig intensieve landbouw. In figuur 2 zijn enkele 

foto’s opgenomen van het plangebied. 

 

2.2 Voorgestane ontwikkeling 

Het bestaande erf heeft geen agrarische functie meer en zal worden omgevormd. Het 

voornemen is om de bestaande schuren op het erf te slopen. De twee woonhuizen en de 

karakteristieke woonboerderij zullen behouden blijven. Het is in deze fase nog niet exact 

duidelijk hoe het erf er in de toekomst uit komt te zien. Waarschijnlijk zal er één woonhuis 

teruggebouwd worden. Mogelijk zal er ook een extra bijgebouw teruggebouwd worden op 

de locatie.  
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3 ACTIVITEITENPLAN 

Uit onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied een verblijfplaats aanwezig is van 

kerkuil. 

 

Kerkuil heeft zich dit jaar gevestigd op het erf (mondelinge mededeling bewoner). In 2012 

was deze verblijfplaats nog niet aanwezig. De verblijfplaats is aanwezig in de schuur die 

als houtopslag dient. De verblijfplaats bevindt zich tussen de golfplaten en de binnen 

beplating. Hier bevindt zich een opening waardoor de ruimte tussen het dak en de binnen 

beplating te bereiken is. Tijdens het veldbezoek (in het broedseizoen (6 juli 2016)) is de 

locatie nader onderzocht er is één volwassen kerkuil aangetroffen. Jongen of sporen die 

wijzen op een broedpoging ontbreken. Gezien de vele sporen (braakballen en krijtsporen) 

en de mededeling van de bewoner is het wel duidelijk dat kerkuil deze locatie als vaste 

rust en verblijfplaats gebruikt. Waarschijnlijk gaat het om een jong exemplaar die nog niet 

deelneemt aan het broedseizoen. 

 

A. Adres en huidige situatie  

Het plangebied  is gelegen in Oud Ootmarsum in de provincie Overijssel en ligt binnen de 

gemeente Dinkelland. De locatie van het plangebied omvat het erf aan de Uelserdijk 1 te 

Oud Ootmarsum. 

 

B. Beschrijving activiteiten en werkzaamheden 

Zie § 2.2. 

 

C. Topografische kaart  

Het plangebied is gelegen in kilometerhok 28-28-14 met de RD-coördinaten x = 258.175 

en y = 494.850. De RD-coördinaten geven het middelpunt van de locatie weer. Voor een 

weergave van de begrenzing en de ligging van de locatie wordt verwezen naar figuur 1 

en bijlage 1.  

D. Manier waarop de activiteiten worden uitgevoerd 

De te slopen schuren worden machinaal gesloopt. Het is echter nog niet exact duidelijk 

met welk type materiaal en instrumentarium dit wordt uitgevoerd. 
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De voorgenomen maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol opgenomen  Dit 

protocol is tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig en onder betrokken 

medewerkers bekend. Tijdens de werkzaamheden staat een ter zake kundige paraat 

voor vragen en onvoorziene situaties. 

 

Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de zorgplicht. Er worden 

bijvoorbeeld geen werkzaamheden uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Daarnaast 

worden handelingen achterwege gelaten of extra maatregelen genomen om te 

voorkomen dat door de te nemen werkzaamheden nadelige gevolgen voor flora en fauna 

worden veroorzaakt. Globaal wordt ervoor gezorgd dat werkzaamheden niet na 

zonsondergang worden uitgevoerd, zodat verstoring, (verlichting) op de nachtactieve 

soorten als vleermuizen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden geen aggregaten 

en verlichting ingezet.  

 

E. Doel en belang activiteit 

Er wordt ontheffing aangevraagd voor het belang ruimtelijke ontwikkelingen (j). Voor 

Habitatrichtlijnsoorten kan alleen ontheffing worden verleend ten behoeve van belangen 

genoemd in de Habitatrichtlijn. Belang j (ruimtelijke inrichting en ontwikkeling) is niet 

genoemd in de Habitatrichtlijn. Dit belang kan echter wel aan de ontheffingsverlening ten 

grondslag liggen, omdat er geen sprake is van verstoring met wezenlijke invloed, en dus 

ook geen overtreding van Habitatrichtlijn.  

Het erf en de omliggende gronden aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum zijn in bezit 

van de provincie Overijssel en aangekocht ter versterking van natuurgebied het 

Springendal. Doelstelling is realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, daarmee 

samenhangend de sanering van Camping ’t Lippert (die is gelegen in de EHS) en het 

staken van het agrarische bedrijf.  Hierbij wordt aangesloten op de beleidsdoelstellingen 

die gelden voor dit projectgebied. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te behalen, en om 

de ontwikkelkosten deels terug te kunnen verdienen, is hierbij passende ‘rode’ 

ontwikkelingsruimte op het erf gezocht. Hiervoor is mede gekozen om het plan ook 

economisch uitvoerbaar te kunnen maken. De uitvoering van het plan is dus van belang 

voor flora en fauna. Het agrarische erf, dichtbij de EHS en Natura 2000-gebied wordt 

omgevormd naar een woonerf.  

 

 

F. Planning en onderbouwing van de activiteit 

Het is nog niet duidelijk in welke periode de schuren gesloopt zullen worden. Er zal 

echter pas gesloopt worden nadat de kast is opgehangen. In deze fase is men nog bezig 

met het proces van het bestemmingsplan. Hierdoor zijn er nog geen termijnen 

vastgelegd. Er wordt in ieder geval gesloopt buiten het broedseizoen. Sloop zal plaats 

vinden in de periode september – maart (ook in verband met zomerverblijfplaats 

vleermuizen). In verband met mogelijke vertragingen wordt ontheffing aangevraagd tot 

juli 2020, zodat eventuele speling mogelijk is.  
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G. Deskundige 

Het onderzoek is door een vakbekwaam persoon uitgevoerd. Deze is werkzaam als 

adviseur ecologie bij Eelerwoude en heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van 

quickscans, nader onderzoek en toetsingen aan de Flora- en faunawet. Daarnaast houdt 

betreffende persoon zich ook buiten het werk bezig met het inventariseren van diverse 

plant- en diersoorten. 

De ecologen bij Eelerwoude hebben veel ervaring met onderzoek en toetsing in het kader 

van zowel de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische 

Hoofdstructuur. Jaarlijks voert Eelerwoude vele tientallen van dergelijke onderzoeken uit 

in alle delen van Nederland en in verschillende typen biotopen. Bij de veldinventarisaties 

van beschermde fauna maken wij gebruik van ondermeer batdetectors, life-traps, 

boomcamera’s, en schepnetten. We volgen daarbij de landelijke gangbare methodieken 

en protocollen. Eelerwoude is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus. 

 

H. Korte en lange termijn effecten 

Binnen het plangebied is een verblijfplaats van kerkuil aanwezig. Als gevolg van de 

voorgenomen werkzaamheden, sloop en nieuwbouw, treedt een tijdelijke verstoring op 

de verblijfplaatsen van kerkuil op. Om negatieve effecten op kerkuil te voorkomen worden 

een aantal maatregelen uitgevoerd, voorafgaand aan de werkzaamheden. Deze worden 

uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol. Voor de kerkuil zijn goede alternatieve 

verblijfplaatsmogelijkheden op het erf aanwezig waar een nestkast op kan worden 

gehangen (te behouden karakteristieke schuur). 

 

Er worden hier op korte termijn alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zodat op korte 

en lange termijn een verblijfplaats beschikbaar is en er geen effecten te verwachten zijn.  

 

De alternatieve verblijfplaatsen bestaan uit een kerkuilkast die opgehangen wordt in de te 

behouden karakteristieke woonboerderij. Deze kast wordt zo spoedig mogelijk geplaatst 

zodat de aanwezige kerkuil kan wennen aan deze nieuwe verblijfplaats, tenminste 6 

maanden voor de sloop. Op deze manier blijven ten alle tijde verblijfplaatsen beschikbaar 

voor kerkuil. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt dan ook niet verwacht dat de 

gunstige staat van instandhouding van kerkuil in het geding komt, vooral niet na het 

nemen van enkele maatregelen. 

 

Verbodsbepaling  

Als gevolg van de ontwikkeling kan een tijdelijk effect ontstaan en treedt verstoring voor 

de kerkuil en zijn verblijfplaats op. Dit betekent een overtreding van verbodsbepaling 11; 

verstoren van voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van 

beschermde inheemse dieren. Zekerheidshalve wordt ook ontheffing aangevraagd voor 

het beschadigen, vernielen en wegnemen van voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen. 

 

Cumulatieve effecten 

De Flora- en faunawet geeft aan dat bij de beoordeling van effecten ook rekening moet 

worden gehouden met andere ontwikkelingen in en rondom het onderzoeksgebied. Er 

zijn bij de initiatiefnemer geen projecten bekend met eenzelfde omvang welke in de 

omgeving van plangebied gaan plaatsvinden 
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I. Verantwoording effectenstudie 

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

bestaande inventarisatiegegevens en een verkennend onderzoek. Zie voor een verdere 

toelichting hoofdstuk 4 van het flora en faunaonderzoek. 

 

J. Overheidsinstantie die toestemming heeft verleend 

De gronden zijn in bezit van de provincie Overijssel. De voorgenomen ontwikkelingen zijn 

beschreven in het bijgevoegde ontwikkelingsplan. Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Dinkelland hebben op 10 september 2013 ingestemd met 

het ontwikkelingsplan, waarbij naast het erf ook de omliggende gronden ontwikkeld 

zouden worden. Nu is echter besloten alleen eerst het erf om te vormen naar een 

woonerf (zie bijlage). Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het najaar 

van 2016 ter inzage gelegd. 

 

K. Beschrijving huidige situatie 

Zie § 2.1. 

 

L. Positie plangebied t.o.v. natuurgebieden 

Het plangebied ligt op korte afstand van Natura 2000-gebied ‘Springendal en Dal van de 

Mosbeek’ (100 meter). Het gebied is zeer gevarieerd en erg rijk aan bronnen, waardoor 

de natuurwaarde relatief hoog is. Het gebied is met name gevoelig voor verdroging, 

verzilting en vermesting.  

 

De werkzaamheden vinden plaats buiten het Natura 2000-gebied. Er is dan ook geen 

sprake van een directe aantasting van habitattypen en habitatsoorten. Ook indirecte 

invloeden zoals verdroging, vermesting en verzilting zijn niet te verwachten als gevolg 

van de voorgenomen werkzaamheden. Een nadere toetsing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Het plangebied grenst aan EHS-gebied. Er vinden echter geen werkzaamheden plaats 

die de wezenlijke waarden of kenmerken van de EHS aantasten. Negatieve effecten op 

de EHS worden niet verwacht. 

 

M. Verspreiding beschermde soorten op en nabij het plangebied 

Tijdens het flora- en faunaonderzoek is geconstateerd dat binnen het plangebied 

potentieel geschikt habitat aanwezig is voor een aantal algemene beschermde soorten 

en zwaarder beschermde soorten. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op 

vleermuizen vanwege de potentie van het erf voor deze soorten. Uit dit flora- en 

faunonderzoek is naar voren gekomen dat een verblijfplaats van gewone 

grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis aanwezig is in de te slopen schuren. 
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Hieronder wordt alleen ingegaan op het voorkomen van gewone grootoorvleermuis en 

gewone dwergvleermuis. Voor informatie omtrent de andere soorten wordt verwezen 

naar het flora- en faunaonderzoek ’t Lippert  (Eelerwoude 2013 en geactualiseerd in 

2016). 

 

N. Verantwoording verspreidingsinformatie 

De verspreidingsinformatie is afkomstig uit de diverse veldbezoeken. Zie voor meer 

informatie onderdeel J. In dit onderdeel wordt ingegaan op de verantwoording van de 

verspreidingsinformatie en effectenstudie van kerkuil. Voor verdere informatie omtrent 

andere aanwezige soorten wordt verwezen naar het flora- en faunaonderzoek ‘t Lippert 

(Eelerwoude 2013 en geactualiseerd in 2016). 

 

O. Mitigerende maatregelen 

Om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen worden aanvullende maatregelen 

genomen. Hieronder worden deze beschreven. Het gaat hier zowel om mitigerende als 

compenserende maatregelen.  

 

Algemene maatregelen 

- Ecologisch werkprotocol 

Alle te nemen maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol samengevat. 

Dit protocol is tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig en onder 

betrokken medewerkers bekend. Eventuele aanvullende voorwaarden vanuit de 

ontheffing worden hier in toegevoegd.  

- Begeleiding  

Tijdens de werkzaamheden staat een ecologisch adviseur paraat. Bij 

onvoorziene situaties en vragen kan met de ter zake kundig op het gebied van 

uilen contact opgenomen worden.  

 
Specifieke maatregelen  

- Werken buiten kwetsbare perioden 

Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de 

kwetsbare periode kerkuil (maart-september). Er wordt gewerkt buiten deze 

periode, tenzij voorafgaand aan deze periode duidelijk is dat kerkuil geen 

verblijfplaats meer heeft in de te slopen schuur maar in de nieuw opgehangen 

nestkast. Geschiktheid van de periode waarin gewerkt wordt, wordt bepaald door 

de begeleidende ecoloog. 

- Alternatieve verblijfplaatsen voorafgaand ontwikkeling  

Eén van de maatregelen die genomen wordt om negatieve effecten op kerkuil te 

voorkomen is het aanbieden van een nieuwe kerkuilkast.  

Deze worden ruim voor aanvang van de werkzaamheden geplaatst, zodat kerkuil 

kan wennen aan deze kast. De kerkuilkast wordt geplaatst in de te handhaven 

karakteristieke woonboerderij. 
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- Ongeschikt maken huidige verblijfplaatsen 

Kerkuil broedt onder de golfplaten van de te slopen schuur, deze golfplaten 

worden twee weken voor de sloop (na het broedseizoen periode september-

oktober) handmatig verwijdert. Hierdoor zal deze plek ongeschikt raken. 

 

 
Figuur 3: compensatielocatie kerkuil op de zolder van de woonboerderij.  



 

 

 ’t Lippert, Ootmarsum 15 
Concept 

 

P. Compenserende maatregelen 

Zie onderdeel O. 

 

Q. Tijdstip en locatie maatregelen 

De werkzaamheden kunnen worden opgestart zodra ontheffing is verleend. Het is nog 

niet exact duidelijk wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit is mede 

afhankelijk van de verkoop van de te realiseren woningen. De sloopwerkzaamheden 

zullen in de periode oktober-april uitgevoerd worden. Minimaal 6 maanden voorafgaand 

de werkzaamheden worden kast opgehangen, en wordt de karakteristieke woonboerderij 

geschikt maakt. De kast blijft na afronding ook hangen.  

 

R. Alternatieven 

In deze situatie zijn geen andere betere alternatieven beschikbaar. Een locatieafweging 

is niet gemaakt, gezien de te slopen schuren nu eenmaal op deze locatie liggen. door de 

gekozen inrichting, werkwijze en planning wordt schade aan kerkuil zoveel mogelijk 

voorkomen, zoals het werken buiten de kwetsbare periode en het aanbieden van een 

nieuwe verblijfplaats. In deze situatie is de gekozen werkwijze het beste voor de 

aanwezige kerkuil en is ons inziens afdoende aangetoond dat er geen andere 

bevredigende oplossing voorhanden is.  

 

S. Beschrijving zorgvuldig handelen 

De werkzaamheden worden buiten de kwetsbare voortplantingsperiode uitgevoerd om 

negatieve effecten te voorkomen. Maatregelen worden in een ecologisch werkprotocol 

opgenomen, tezamen met mogelijke extra voorschriften vanuit de ontheffing. Dit protocol 

is tijdens de werkzaamheden op de locatie aanwezig en onder betrokken medewerkers 

bekend. Tijdens de werkzaamheden staat een ter zake kundige paraat voor vragen en 

onvoorziene situaties. Deze maatregelen zijn ons inziens afdoende in het kader van 

zorgvuldig handelen. 

 

T. Dwingende reden van groot openbaar belang 

Het erf en de omliggende gronden aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum zijn in bezit 

van de provincie Overijssel en aangekocht ter versterking van natuurgebied het 

Springendal (ter realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur). Dit door onder andere het 

agrarische bedrijf te staken en dit erf om te vormen naar een woonerf, en ook door  

sanering van Camping ’t Lippert (die is gelegen in de EHS). Hierbij wordt aangesloten op 

de beleidsdoelstellingen die gelden voor dit projectgebied. Om de gewenste ruimtelijke 

kwaliteit te behalen, en om de ontwikkelkosten deels terug te kunnen verdienen, is het 

hierbij passende ‘rode’ ontwikkelingsruimte op het erf gezocht.  Hiervoor is mede gekozen 

om het plan ook economisch uitvoerbaar te kunnen maken. Hiertoe is een 

ontwikkelingsplan opgesteld die is opgenomen in de separate bijlagen. Nu is besloten dat 



 

16 Activiteitenplan   
Concept 

de omliggende gronden van het erf voorlopig nog niet worden ontwikkeld, maar alleen het 

erf. Zie bijlage voor het inrichtingsplan. 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen inspraakreacties over het voorontwerp be-

stemmingsplan ‘Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ behandeld. Na vooraf-

gaande publicatie op 7 mei 2015 in het huis-aan-huis blad Dinkellandvisie is in over-

eenstemming met de inspraakverordening met ingang van 8 mei 2015 het voorontwerp 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ voor een ieder ter inza-

ge gelegd. Het voorontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon 

tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was 

het voorontwerp te raadplegen via een link in de advertentie op de gemeentelijke web-

site naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan had tot doel de herontwikkeling van zowel de cam-

ping als het voormalige agrarische erf ’t Lippert mogelijk te maken. Concreet ging het 

om de sanering van de camping en de sloop van landschapontsierende agrarische 

bedrijfsgebouwen aan de Uelserdijk 1-3 in Oud Ootmarsum. Ter compensatie werd het 

voormalige agrarische erf ontwikkeld tot woonerf, waarbij  in het voorontwerpbestem-

mingsplan 2 extra woningen mogelijk werden gemaakt. Samen met de bestaande 2 

voormalige agrarische bedrijfswoningen ging het om maximaal 4 woningen op het erf.  

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zijn of haar inspraakreactie kenbaar maken.  

 

Er zijn 5 reclamanten die gebruik hebben gemaakt van het recht om een inspraakreac-

tie in te dienen.  

 

Samenvattend hebben de ingediende inspraakreacties geleid tot een aanpassing van 

de planopzet. Het ontwerpbestemmingsplan ziet alleen nog toe op de herontwikkeling 

van het voormalige agrarische erf waarbij de landschapontsierende agrarische be-

drijfsgebouwen worden gesloopt. Ter compensatie kan 1 extra woning worden ge-

bouwd. Samen met de bestaande 2 voormalige agrarische bedrijfswoningen gaat het 

om maximaal 3 woningen op het erf aan de Uelserdijk 1-3 in Oud Ootmarsum.  

 

In deze reactienota worden in hoofdstuk twee de ingediende inspraakreacties samen-

gevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke 

inspraakreactie afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de inspraak-

reactie al dan niet wordt overgenomen. In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan 

het bestemmingsplan, die volgen uit de inspraakreactie, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING INSPRAAKREACTIES 

0.1 Reclamant 1 

 

Indiener:     -  

Namens:     - 

Adres:     - 

Datum brief:    2 juni 2015 

Datum ontvangst:     10 juni 2015 

Documentnummer:   I15.027362 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 1 maakt in algemene zin bezwaar tegen het voorontwerp bestemmingsplan. 

In een aanvulling d.d. 6 juli 2015 op het algemene bezwaar geeft reclamant aan de 

volgende bezwaren te hebben: 

 

-  Gebrekkige communicatie vanuit de gemeente; 

-  Ongewenste verstedelijking van het buitengebied; 

-  Afwijking van max. inhoudsmaat van bebouwing geldend voor het buitengebied; 

-  Twijfel aan behoefte aan extra woningen in het buitengebied; 

-  Onjuiste toepassing van de z.g. “rood voor rood” regeling door de illegale camping-

bebouwing te berekenen;  

-  De agrarische grond is nooit aan belangstellende/ belanghebbende agrariërs aan-

geboden; 

- Mogelijke ongewenste activiteiten zijn te verwachten in de gehandhaafde boerderij;  

-  Mogelijke sloop van de karakteristieke boerderij; 

-  Selectie criteria voor potentiele bewoners zijn onduidelijk; 

-  Valt het plan in een ontwikkelingsgebied in het kader van de Natura 2000? 

 

Als positief aspect noemt reclamant de kwaliteit verbeterende maatregelen voor het 

plan.  

 

2.1.1. Gebrekkige communicatie vanuit de gemeente 

Reclamant geeft aan dat er bij voorliggend bestemmingsplan sprake is van een ge-

brekkige communicatie vanuit de gemeente.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in artikel 3.8 bepaald op welke wijze de voorbe-

reiding van een bestemmingsplan dient plaats te vinden. Bij een bestemmingsplanpro-

cedure wordt dit artikel gevolgd. In aanvulling op deze wettelijke voorschriften heeft het 

college besloten het plan ook voor inspraak ter inzage te leggen, zodat ingezetenen en 

belanghebbenden een extra mogelijkheid hebben om te reageren op het voorgenomen 

plan. Een kennisgeving van de ter inzage legging is gepubliceerd in de Dinkellandvisie 

en op de gemeentelijke website van 7 mei 2015. Blijkens deze inspraakreactie heeft 

reclamant deze publicatie ook gelezen. Bovendien is in opdracht van de initiatiefnemer 
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een medewerker van Eelerwoude voorafgaand aan de ter inzage legging op bezoek 

geweest bij direct omwonenden om het plan toe te lichten. De wijze van communiceren 

is daarmee verder gegaan dan de wettelijke vereisten. Er is geen sprake van een ge-

brekkige communicatie. Na de inspraakprocedure zal het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage worden gelegd volgens de wettelijke procedure van artikel 3.8 Wro. Dit betekent 

o.a. dat een kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan 

plaatsvindt in DinkellandVisie en dat het plan op de website van www.ruimtelijke plan-

nen.nl is in te zien.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.1.2. Ongewenste verstedelijking van het buitengebied 

Reclamant schrijft dat er met het plan sprake is van ongewenste verstedelijking van het 

buitengebied.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Vertrekpunt bij het voorontwerpbestemmingsplan was het bestaande agrarische erf 

aan de Uelserdijk 1-3 in Oud Ootmarsum en de achterliggende camping ‘t Lippert. Bij 

het voorontwerpbestemmingsplan werd de agrarische bestemming gewijzigd en werd 

850 m² aan landschapsontsierende voormalige stallen gesloopt. Daarnaast werd cam-

ping ’t Lippert gesaneerd. Ter compensatie werden op het voormalige agrarische erf 

maximaal 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. De oppervlakte aan bebouwing nam 

daarmee af. Bovendien wordt een aantal van 2 nieuwe woningen niet gezien als een 

stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

Naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties over de toepassing van het 

rood voor rood beleid is de planopzet aangepast, waarbij het aantal extra woningen is 

bijgesteld van 2 naar 1. Concreet wordt camping ’t Lippert niet meer gesaneerd en ziet 

het ontwerpbestemmingsplan enkel nog toe op de herontwikkeling van het voormalige 

agrarische erf. Ter compensatie van de sanering van 863 m² aan landschapsontsie-

rende voormalige agrarische bebouwing wordt 1 extra woning met een inhoud van 750 

m³ mogelijk gemaakt. De bebouwing in het buitengebied neemt daardoor af. Er is geen 

sprake van een ongewenste verstedelijking van het buitengebied.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.  

 

2.1.3. Afwijkende maximum inhoudsmaat 

Reclamant wijst erop dat met het plan wordt afgeweken van de maximum inhoudsmaat 

welke normaal geldt in het buitengebied van de gemeente.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Dinkelland is opgenomen dat 

een woning in het buitengebied een maximale inhoud mag hebben van 750 m³. Deze 

maximum inhoudsmaat is ook van toepassing op compensatiewoningen die in het ka-

der van de Rood voor rood regeling worden gerealiseerd. In het beleidskader ‘Rood 

voor Rood gemeente Dinkelland 2015’ is echter ook opgenomen dat samenvoeging tot 
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één grotere compensatiewoning mogelijk is als het recht bestaat op twee of drie bouw-

kavels, wanneer dit leidt tot goede ruimtelijke kwaliteit.  

 

Bij het voorontwerp bestemmingsplan voor ’t Lippert is sprake van 2 bestaande (voor-

malige bedrijfs-) woningen en werden 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. In totaal 

waren daarmee 4 woningen van elk 750 m³ toegestaan. Op verzoek van initiatiefnemer 

waren het toegestane aantal m³ niet per woning vastgelegd, maar als totaal van 

3.000 m³. Het beleidskader m.b.t. rood voor rood biedt overigens ook de mogelijkheid 

om, wanneer recht bestaat op twee of drie bouwkavels voor een woning, deze samen 

te voegen tot een grotere woning. Dit is ook besproken in het kwaliteitsteam landelijk 

gebied. Uitgangspunt daarbij is dat dit moet leiden tot een goede ruimtelijke kwaliteit. 

Teneinde dat te bereiken was eerder een beeldkwaliteitsplan opgesteld.  

 

Naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties over de toepassing van het 

rood voor rood beleid is het plan aangepast. Concreet wordt camping ’t Lippert niet 

meer gesaneerd en ziet het ontwerpbestemmingsplan enkel nog toe op de herontwik-

keling van het voormalige agrarische erf. Ter compensatie van de sanering van 863 m² 

aan landschapsontsierende voormalige agrarische bebouwing wordt 1 extra woning 

mogelijk gemaakt. Omdat het nog slechts om 1 extra woning gaat is de flexibiliteit qua 

inhoud niet langer opgenomen. De nieuwe woning mag in overeenstemming met de 

regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ een maximum inhoud van 750 m³ 

hebben.  

 

Conclusie 

Aan de inspraakreactie wordt tegemoetgekomen, de regels worden hier in het ont-

werpbestemmingsplan op aangepast.  

 

2.1.4. Twijfels over woningbehoefte  

Reclamant betwijfelt of er wel behoefte is aan de woningen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In principe is het niet toegestaan extra burgerwoningen in het buitengebied te bouwen, 

omdat deze ten koste zouden kunnen gaan van de basisfuncties landbouw, landschap 

en natuur. Een uitzondering hierop kunnen nieuwe burgerwoningen zijn die worden 

gebouwd ten behoeve van nieuwe landgoederen of in het kader van de Rood-voor-

Roodregeling. Op 11 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Dinkelland het beleidskader 

‘Woonvisie 2016+’ vastgesteld. Deze woonvisie is tot stand gekomen op basis van re-

gionale woningbouwafspraken welke naar aanleiding van de huishoudensontwikkeling 

per gemeente in de regio Twente zijn gemaakt. Voor de kern Ootmarsum (waar voor-

liggend plan onder valt) geldt voor de periode 2015-2024 nog een woningbouwbehoef-

te van 130 nieuwe woningen. Voorliggend plan valt onder de 7 bouwkavels welke als 

zachte plancapaciteit gereserveerd zijn voor het buitengebied rondom Ootmarsum en 

past binnen de totale woningbouwbehoefte van 130 woningen. Daarmee voorziet het 

plan in de woningbehoefte in het buitengebied rondom Ootmarsum.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   
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2.1.5. Illegaliteit camping ‘t Lippert  

Reclamant geeft aan dat er sprake is van een onjuiste toepassing van de Rood voor 

rood regeling, omdat er wordt gerekend met illegale campingbebouwing.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het verleden heeft de raad van de gemeente Denekamp twee keer een bestem-

mingsplan vastgesteld waarin het kampeerterrein positief was bestemd. Het ging daar-

bij om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (1971) en het bestemmingsplan ‘Buitenge-

bied’ (vastgesteld d.d. 24-3-1994). Aan beide plannen is echter door de provincie 

goedkeuring onthouden aan de bestemming voor deze locatie. Zodoende was lange 

tijd het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaak’ uit 1956 het vigerende be-

stemmingsplan. Daarin was het recreatieterrein niet opgenomen.  

 

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw zijn er vergunningen verleend voor de vervanging 

van bestaande gebouwen (toilet-units, zomerhuisjes) voor een nieuwe gebouwen. Uit 

het dossier voor deze locatie blijkt dat op 16 januari 1979 een kampeerexploitatiever-

gunning is verleend voor het kampeerterrein ’t Lippert aan de Uelserdijk 3 te Oud-

Ootmarsum. Deze vergunning zag toe op het seizoen 1979. Het dossier bevat verschil-

lende documenten waaruit blijkt dat het kampeerterrein ook in de jaren 1986, 1987, 

1991, 1993, 1994 in gebruik was. Op 11 december 2001 is nog een bouwvergunning 

verleend voor het herbouwen van een recreatiewoning. Geconcludeerd wordt dat niet 

voor elk gebouw bij camping ’t Lippert een vergunning in het dossier aanwezig is.  

 

De feitelijk aanwezige gebouwen (vier recreatiewoningen en een toiletgebouw) kennen 

een gezamenlijke oppervlakte van 290 m². Het gemeentelijke rood voor rood beleid is 

specifiek is gericht op de sloop van leegstaande landschapsontsierende gebouwen in 

het buitengebied. Ondanks dat de sanering van de camping wel wordt gezien als een 

ruimtelijke kwaliteitsverbetering, wijkt deze oppervlakte veel af van de vereiste sloop-

oppervlakte van 850 m² zoals deze in het rood voor rood beleid is opgenomen. Recla-

mant stelt daarom terecht vraagtekens bij de juistheid van de toepassing van de rood 

voor rood regeling. Daarom is in overleg met initiatiefnemer besloten de sanering van 

camping ’t Lippert buiten het plan te laten en voorziet het ontwerpbestemmingsplan 

enkel nog op de herontwikkeling van het voormalige agrarische erf, waar wel voldoen-

de sloop plaatsvindt. Dit betekent dat er met het ontwerpbestemmingsplan slechts 1 

woning aan het erf wordt toegevoegd, binnen de kaders van de rood voor rood rege-

ling.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt overgenomen. De sanering van de camping 

maakt geen onderdeel meer uit van het plan. In lijn met de regels van het rood voor 

rood beleid wordt enkel nog het voormalige agrarische erf herontwikkeld, waarbij ter 

compensatie van de sloop van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 1 extra 

woning mogelijk wordt gemaakt.  

 

2.1.6. Verkoop agrarische gronden  

Reclamant vraagt zich af waarom de agrarische grond nooit aan belangstellen-

de/belanghebbende agrariërs is aangeboden.  
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Gemeentelijk standpunt 

Verkoop van eigendom is een privaatrechtelijke aangelegenheid van de eigenaar. De 

gemeente heeft hierin geen rol. Wel wordt opgemerkt dat de betreffende gronden be-

stemd zijn als ‘Bos – Natuur’ en derhalve niet primair gebruikt mogen worden voor 

agrarische doeleinden. Extensief agrarisch medegebruik is wel toegestaan.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.1.7. Ongewenste activiteiten in gehandhaafde boerderij 

Reclamant geeft aan dat er mogelijk ongewenste activiteiten te verwachten zijn in de 

gehandhaafde boerderij. 

 

Reactie gemeente 

Aan de betreffende boerderij is de bestemming ‘Wonen’ toegekend. De voormalige 

boerderij mag daarmee gebruikt worden voor woondoeleinden al dan niet in combinatie 

met ruimten voor: 

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

teit; 

2. mantelzorg. 

Dergelijke activiteiten zijn ondergeschikt aan de woonfunctie. Dit is conform beleid en 

de gemeentelijke systematiek zoals ook opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied 2010’. Welke activiteiten reclamant ongewenst vindt is niet duidelijk. 

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.1.8. Mogelijke sloop karakteristieke boerderij 

Reclamant geeft aan dat de karakteristieke boerderij mogelijk gesloopt wordt.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De bestaande voormalige boerderij is een karakteristiek pand. Het is echter geen mo-

nument. Dit betekent dat het gebouw niet is beschermd op grond van de Monumen-

tenwet 1988 (rijksmonumenten) of provinciale en gemeentelijke verordeningen (provin-

ciale en gemeentelijke monumenten). Sloop is daarmee in zowel de bestaande als 

nieuwe situatie mogelijk. Wel is met het bestemmingsplan middels een stimuleringsre-

geling getracht de boerderij in stand te houden. Dit is in lijn met de systematiek uit be-

stemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ 

  

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.1.9. Selectie criteria voor potentiële bewoners 

De selectie criteria voor potentiële bewoners zijn voor reclamant niet duidelijk.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Verkoop van eigendom is een privaatrechtelijke aangelegenheid van de eigenaar. De 

gemeente heeft hierin geen rol. 
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Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.1.10. Gemeentelijke reactie: Natura-2000 

Reclamant vraag of het plan in een ontwikkelingsgebied in het kader van Natura 2000 

valt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De gronden in het plangebied buiten het voormalige agrarische erf behoren tot het ‘uit-

werkingsgebied ontwikkelingsopgave Natura 2000’. Conform de provinciale verorde-

ning gaat het daarbij om gebieden waar maatregelen genomen moeten worden om 

natuurwaarden in nabijgelegen N2000-gebieden te beschermen. De provincie Overijs-

sel heeft de (landbouw)gronden, die nodig zijn om de doelen te halen voor Natura 

2000, opgenomen binnen de begrenzing van de EHS. In een gebiedsproces wordt be-

paald of deze gebieden landbouwgebied met beperkingen blijven of dat deze gebieden 

een andere functie krijgen, zoals een natuur- of recreatiefunctie. Voor voorliggend plan 

heeft de provincie ingezet op de realisatie van natuur met daarbinnen wel een exten-

sief agrarisch medegebruik toegestaan. Met voorliggend bestemmingsplan wordt uit-

voering gegeven aan het provinciale beleid.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   
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0.2 Reclamant 2 

 

Indiener:     -  

Namens:     - 

Adres:     - 

Datum brief:    11 juni 2015 

Datum ontvangst:     12 juni 2015 

Documentnummer:   I15.027837 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 2 verzet zich tegen de in het voorontwerp plan voorziene bestemming. Re-

clamant 2 gaat daarbij voornamelijk in op een strijdigheid met het provinciale en ge-

meentelijke beleid, de toegestane inhoudsmaat van de woningen, de ligging nabij een 

Natura-2000 gebied, ruimtelijke kwaliteit, het oprekken van compenserende maatrege-

len, de lokale behoefte naar dergelijke woningbouw. Tot slot verzoekt reclamant de 

kosten te vergoeden die zij heeft moeten maken ter zake van de inspraakreactie.     

 

2.2.1. Verstening buitengebied (inhoudsmaat / transformatie bedrijfswoningen) 

Reclamant vraagt zich ten eerste af waarop de gemeente het toestaan van een woon-

volume van maar liefst 1.000 m³ in het buitengebied baseert. In het buitengebied mag 

een nieuwe woning normaal gesproken maximaal 750 m³ bedragen. Een motivering 

waarom hier een groter volume zou moeten gelden ontbreekt.  

 

Hetzelfde geldt voor de transformatie van de twee agrarische woningen naar burger-

woningen. Een dergelijke omzetting wordt in Dinkelland in de regel niet althans niet 

zonder meer toegestaan. Een motivering voor deze transformatie is niet duidelijk ken-

baar in het voorontwerp.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van de afwijkende inhoudsmaat verwijzing naar punt 2.1.3 bij reclamant 1.  

 

Voor de twee voormalige agrarische bedrijfswoningen geldt in het vigerende bestem-

mingsplan de bestemming ‘Agrarisch - 2’. Binnen die bestemming is een wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen om de bestemming ‘Agrarisch – 2’ om te zetten in de bestem-

ming ‘Wonen’. Dit onder voorwaarde dat: 

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 

(Wonen) van overeenkomstige toepassing zijn; 

2. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel grondgebon-

den agrarisch bedrijf”, “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel sier-

teelt- en/of boomkwekerijbedrijf”, "specifieke vorm van agrarisch - bouwper-

ceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf” of “specifieke vorm van agrarisch 

- bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf” wordt verwijderd; 

3. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrari-

sche) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkhe-

den worden beperkt; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsi-

tuatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Met voorliggend bestemmingsplan wordt de bestemming ‘Wonen’ aan de betreffende 

gronden toegekend. Daarbij wordt de agrarische bestemming en bijbehorende aandui-

ding verwijderd. Zoals blijkt uit de toelichting heeft het plan geen nadelige gevolgen 

voor aangrenzende (agrarische) bedrijven. Tot slot wordt er geen onevenredige af-

breuk gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. Conform het gemeentelijke beleid kunnen de twee voorma-

lige agrarische bedrijfswoningen daarmee worden omgezet in burgerwoningen.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.2.2. Strijdigheid met provinciaal/gemeentelijk beleid 

Reclamant geeft aan dat het plangebied zich in de nabijheid van het Natura 2000 ge-

bied ‘Het Springendal’ bevindt. Extra woningbouw lijkt volgens reclamant niet in sa-

menspraak met de ontwerp-beheersverordening Natura-2000 Springendal. Daarnaast 

wijst reclamant erop dat op elke ontwikkeling in het buitengebied het principe van zui-

nig en zorgvuldig ruimtegebruik van toepassing is. De flexibele opstelling jegens BBL 

(en toekomstige kopers) verbaast reclamant. Reclamant schrijft ook dat er extra ruim-

tebeslag wordt gelegd op de groene omgeving en het bouwperceel qua situering zelfs 

binnen de EHS ligt. Het voorontwerpbestemmingsplan is daarom volgens reclamant 

niet in overeenstemming met het ‘principe’ uit artikel 2.1.4. uit de Omgevingsverorde-

ning Overijssel. Tot slot geeft reclamant aan dat er meer aandacht moet worden be-

steed aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit om een dergelijke ontwikkeling 

mogelijk te maken.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten aanzien van het Natura 2000 gebied ‘Het Springendal’ is een voortoets uitgevoerd 

om in beeld te brengen welke gevolgen voorliggend plan heeft voor het betreffende 

gebied. De conclusie is dat met de voorgenomen ontwikkelingen geen negatieve effec-

ten worden verwacht op de begrensde natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied 

'Springendal en bronnen van de Mosbeek. Aandachtspunt is een mogelijke en gelet op 

de aard en omvang van de ontwikkeling zeer geringe toename van de uitstoot van stik-

stof door verkeer. Significante negatieve effecten worden echter niet verwacht, waar-

door het voorliggende bestemmingsplan uitvoerbaar is. 

 

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt een bestaand agrarisch erf herontwikkeld tot 

woonerf met maximaal drie woningen. Bestaande landschapontsierende bebouwing 

wordt gesaneerd en er is er geen sprake van een toename aan bebouwing. Nu er geen 

sprake is van extra ruimtebeslag kan worden gesteld dat het plan past binnen het pro-

vinciale principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zoals dat in artikel 2.1.4. van 

de Omgevingsverordening Overijssel staat beschreven. 

 

Het beoogde woonerf wordt ten opzichte van het bestaande erf (bestemmingsvlak Wo-

nen) verkleind. Het nieuwe woonerf ligt niet binnen de begrenzing van de EHS. Het 

deel van het plangebied welke binnen het ontwikkelingsperspectief 'Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura2000' ligt, is en blijft 

agrarisch gebied.  
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Tot slot is in de toelichting op het bestemmingsplan reeds gemotiveerd op welke wijze 

het plan bijdraagt aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, naast de 

reguliere landschappelijke inpassing.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   

 

2.2.3. Onjuiste toepassing compenserende maatregelen  

Reclamant wijst erop dat nergens uit blijkt of de bouw en het gebruik van de camping in 

het verleden is gelegaliseerd door een buitenplanse afwijking/vrijstelling/vergunning. 

Vooralsnog gaat reclamant er daarom van uit dat de gebouwen op de camping illegaal 

aanwezig zijn en geen onderdeel kunnen zijn voor toepassing van de ‘rood-voor-rood’ 

of de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’. Illegaal rood kan nooit de basis zijn voor 

nieuw rood.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

2.2.3. Lokale behoefte 

Reclamant stelt dat conform de Omgevingsvisie, de gemeente Dinkelland alleen nog 

mag bouwen voor lokale (eigen) behoefte. Of de vier burgerwoningen zullen worden 

aangewend voor de eigen lokale bevolking blijkt niet. Reclamant vraagt daarvoor een 

voorwaardelijke verplichting op te nemen om dit te borgen. Daarnaast mist reclamant 

een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de vraag of er in Dinkelland wel behoef-

te is aan deze extra woningen. Dit ook omdat het provinciale beleid eerst uitgaat van 

inbreiding boven uitbreiding. Daarbij wijst reclamant erop dat er ook reeds kavels zijn 

(voorzien) voor luxe woningen op de Agelose es, in het Plan Commanderie en ook de 

Kuiperberg. Nut en noodzaak zullen eerst moeten worden aangetoond.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.4. 

 

In de provinciale verordening is bepaald dat ´bestemmingsplannen en projectbesluiten 

voorzien in de totstandkoming van nieuwe woningbouwlocaties voor zover de nieuwe 

woningbouwlocatie naar aard, omvang en locatie in overeenstemming is met een 

woonvisie waarover overeenstemming is bereikt met de buurgemeenten en met Gede-

puteerde Staten van Overijssel´. Hier is met de vaststelling van de Woonvisie 2016+ 

door de gemeente uitvoering aan gegeven. Het plan voldoet hier aan.  

 

Overigens blijkt uit meerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State dat kleinschalige woningbouw geen stedelijke ontwikkeling is als be-

doeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening  (o.a. ABRS 18 december 

2013, 201302867/1/R4 waarbij het ging om 6 woningen en ABRS 24 december 2014, 

201405237/1/R4, waarbij het ging om 8 woningen en ABRS 8 april 2015, 

201401119/1/R1, m.b.t. de bouw van 9 woningen). 
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Conclusie 

Dit onderdeel uit de inspraakreactie wordt niet overgenomen.   
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2.3 Reclamant 3 

 

Indiener:     -  

Namens:     - 

Adres:     - 

Datum brief:    11 juni 2015 

Datum ontvangst:     12 juni 2015 

Documentnummer:   I15.027838 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 3 verzet zich tegen de in het voorontwerp plan voorziene bestemming. Re-

clamant 3 gaat daarbij voornamelijk in op de tegenstrijdige doelen, onduidelijkheid en 

het ontbreken van kaders, korte termijn denken, het oneigenlijk gebruik van de rood 

voor roodregeling en het ontbreken van een onderbouwing voor nieuwbouw.  

 

2.3.1. Tegenstrijdige doelen 

De in het voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerde nieuwbouw is in tegenspraak 

met de doelstellingen om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het aangrenzende 

Natura 2000 gebied Springendal te versterken. Daarnaast past de ontwikkeling niet 

binnen de geldende bestemming en het provinciale en gemeentelijke beleid. Recla-

mant stelt dat de ontwikkeling van een woonerf ieder zicht op de nieuwe natuur op de 

waardevolle hoge es en beekdal teniet doet. Tot slot is de onderbouwing van de plan-

nen in de toelichting opportunistisch en hypocriet. Met ‘maatwerk’ en een creatieve 

interpretatie van de regels worden ontbrekende mogelijkheden gecreëerd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Met het voorontwerpbestemmingsplan werden een camping en agrarisch bedrijf beëin-

digd en gesaneerd. Zoals uit de toelichting bleek werden de gronden zo ingericht dat 

de natuurlijke waarden van zowel de EHS als het aangrenzende Natura 2000 gebied 

worden versterkt.  

 

Naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties is het plan aangepast in die 

zin dat de sanering van de camping geen deel meer uitmaakt van het plan. Het ont-

werpbestemmingsplan ziet enkel toe op de herontwikkeling van het voormalige agrari-

sche erf door toepassing van rood-voor-rood.   

 

Het klopt dat de ontwikkeling niet past binnen de vigerende bestemming, daarvoor 

wordt het bestemmingsplan herzien. Bovendien is het plan getoetst aan de gemeente-

lijke beleidskaders en volgt daaruit dat het plan daarbinnen past. Onduidelijk is welke 

strijdigheden reclamant daarin ziet.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2.3.2. Onduidelijkheid en het ontbreken van kaders 

Reclamant schrijft dat een concreet plan voor het aantal nieuw te bouwen compensa-

tiewoningen ontbreekt. Daarnaast is er onduidelijkheid over de bestemming van de 
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oude boerderij en de nieuw te bouwen bijgebouwen ten bate van uitoefening van be-

roepen aan huis en kleinschalige beroepen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt duidelijk dat er op het erf in totaal maximaal 3 

woningen mogen komen. Dit is inclusief de bestaande voormalig agrarische bedrijfs-

woningen. Het aantal is daarmee concreet vastgelegd. Het complete erf, inclusief de 

oude boerderij, is voorzien van de bestemming ‘Wonen’. Tot slot bevatten de regels bij 

het bestemmingsplan duidelijke kaders voor het kunnen uitoefenen van een aan-huis-

verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. In het kader van 

rechtszekerheid wordt met de aangegeven kaders voldoende duidelijkheid geboden.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2.3.3. Korte termijn denken 

Reclamant schrijft dat het BBL (Bureau Beheer Landbouwgronden) met de ontwikke-

ling van het woonerf compensatie zoekt voor het financiële debacle van de aankoop 

van het erf in 2001. De opbrengst die men hoopt te realiseren staat in geen verhouding 

tot de gevolgen die dit heeft voor dit oude en beschermde natuur-, cultuur- en stilte 

gebied.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Na afweging van alle belangen is het vanuit planologisch oogpunt wenselijk dat mede-

werking wordt verleend aan voorliggend plan. Met dit plan vindt een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit, waaronder de aanwezige natuurlijke waarden plaats. Dit alles con-

form de vigerende beleidskaders.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2.3.4. Oneigenlijk gebruik Rood voor Rood- en compensatieregeling 

Reclamant stelt dat met behulp van ‘maatwerk’ ontbrekende kaders worden geschapen 

om het woonerf alsnog te kunnen realiseren. Reclamant is echter van mening dat het 

een verkeerde toepassing van beleid is omdat illegale recreatiewoningen/toiletgebouw 

welke wordt opgevoerd.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

2.3.5. Geen onderzoek en onderbouwing voor nieuwbouw 

Reclamant geeft aan dat er geen onderzoek is gedaan naar de behoefte van woningen 

in dit gebied. Een gedegen onderzoek is onontbeerlijk. De afgelopen jaren zijn diverse 

bouwprojecten ontwikkeld die vervolgens niet werden gerealiseerd wegens het ontbre-

ken van behoefte.  
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Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.2.3. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.2.3. 
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0.4 Reclamant 4 

 

Indiener:     -  

Namens:     - 

Adres:     - 

Datum brief:    16 juni 2015 

Datum ontvangst:     18 juni 2015 

Documentnummer:   I15.027838 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 4 is verzet zich niet tegen de in het voorontwerp plan voorziene bestem-

ming, maar geeft een visie op de ontwikkeling van het gebied.  

 

2.4.1. Visie 

Reclamant biedt vanuit een positieve grondhouding een andere kijk op een kansrijkere 

en in diens ogen meer in de lokale gemeenschap gewortelde ontwikkeling. Dit alles 

staat beschreven in het document ‘HET LIPPERT, in de tussentijd’. Reclamant biedt 

daarmee een alternatieve manier om het gebied te ontwikkelen.   

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente heeft voor voorliggend plan een aanvraag ontvangen en getoetst aan de 

bestaande wettelijke kaders. Omdat het plan daaraan voldoet faciliteert de aanvraag 

door het voeren van de procedure. De visie van reclamant is toegezonden aan de aan-

vrager. Het is aan de aanvrager om het plan daar eventueel op aan te passen.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  
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0.5 Reclamant 5 

 

Indiener:     -   

Namens:     - 

Adres:     - 

Datum brief:    13 juni 2015 

Datum ontvangst:     17 juni 2015 

Documentnummer:   I15.028717 

 

Hoofdlijn van de inspraakreactie 

Reclamant 5 verzet zich tegen de in het voorontwerp plan voorziene bestemming. Re-

clamant 5 gaat daarbij voornamelijk in op de camping waarvoor nooit een vergunning 

verleend is, het toestaan van beperkte bedrijfsactiviteiten, het ontbreken van een haal-

baarheidsonderzoek, het gebruik van de hoge es als landbouwgrond en de communi-

catie met de buurt.  

 

2.5.1. Illegaliteit camping 

Reclamant geeft aan dat voor de camping nooit een vergunning is verleend en daarom 

voor de sanering geen extra woningen gebouwd kunnen worden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.5. 

 

2.5.2. Beperkte bedrijfsactiviteiten 

Reclamant geeft aan dat het toestaan van beperkte bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is 

in het kader van de PAS, mede omdat iedereen in de buurt dan moet inleveren en daar 

een uitbreiding zal plaatsvinden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De beperkte bedrijfsactiviteiten staan in de regels concreet benoemd en zijn aan regels 

gebonden. Ten aanzien van het Natura 2000 gebied ‘Het Springendal’ is een voortoets 

uitgevoerd om in beeld te brengen welke gevolgen voorliggend plan heeft voor het be-

treffende gebied.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2.5.3. Ontbreken haalbaarheidsonderzoek naar extra woningen 

Reclamant stelt de behoefte aan woningen op deze locatie ter discussie.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.2.3. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.2.3. 
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2.5.4. Landbouwgrond 

Reclamant verzoekt de landbouwgrond (hoge es) in stand te houden als landbouw-

grond.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het plan is gericht op de realisatie van natuurwaarden. De aanvraag en het plan voor-

zien enkel in het extensief agrarisch medegebruik van de betreffende gronden.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2.5.5. Overleg 

Er is geen enkel overleg geweest met de buurt over het plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.1. 

 

Conclusie 

Zie gemeentelijke reactie bij 2.1.1. 
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3  WIJZIGINGEN VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht inspraakreacties wor-

den ten opzichte van het ter inzage gelegde voorontwerp-bestemmingsplan de navol-

gende wijzigingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

 

Planopzet 

De planopzet van het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van he voor-

ontwerp. Het ontwerpbestemmingsplan ziet alleen toe op de sanering van voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing op het erf aan de Uelserdijk 1 in Oud Ootmarsum en de 

realisatie van 1 compensatiewoning. In totaal kunnen op het toekomstige woonerf 

maximaal 3 woningen gerealiseerd worden, de 2 voormalige bedrijfswoningen en 1 

compensatiewoning. De toelichting is naar aanleiding hiervan op onderdelen aange-

past.   

 
Voortoets Natura-2000 
Er is een voortoets uitgevoerd om de gevolgen voor het Natura 2000 gebied ‘Het 
Springendal’ in beeld te brengen. In de toelichting wordt specifiek benoemd dat het 
plan voldoet aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 
 

Regels  

De regels zijn aangepast naar aanleiding van het bijgestelde rood voor rood plan. De 

regels zijn gebaseerd op de regels uit het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010’. 

 

Verbeelding 

De verbeelding is aangepast naar aanleiding van het bijgestelde rood voor rood plan 

en ziet nu enkel nog toe op het voormalige agrarische erf. Binnen de bestemming ‘Wo-

nen’ zijn drie woningen mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van het college d.d. 4 april 2017 waar is ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum”. 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerp bestem-

mingsplan ‘Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ behandeld. Na voorafgaande 

publicatie op 20 april 2017 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad Dinkellandvi-

sie is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-

bestemmingsplan ‘Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum’ voor een ieder ter inza-

ge gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens 

de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het 

voorontwerp te raadplegen via een link in de advertentie op de gemeentelijke website 

naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot doel de herontwikkeling van het voormalige 

agrarische erf bij ’t Lippert (Uelserdijk 1-3, Oud Ootmarsum) mogelijk te maken. Con-

creet gaat het om de sanering van de landschapsontsierende agrarische bedrijfsge-

bouwen op het erf. Ter compensatie wordt het voormalige agrarische erf ontwikkeld tot 

woonerf, waarbij naast de voormalige bedrijfswoningen 1 extra woning mogelijk wordt 

gemaakt (rood voor rood).  

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er is een reclamant die gebruik heeft gemaakt van het 

recht om een zienswijze in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen ziens-

wijze samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte 

wordt de zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de 

zienswijze al dan niet wordt overgenomen.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

Reclamant 1 

 

Indiener:       

Namens:      

Adres:      

Datum brief:    12 mei 2017 

Datum ontvangst:     12 mei 2017 

Documentnummer:   I17.026305 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 1 verzet komt op tegen de in het ontwerp bestemmingsplan voorziene be-

stemming. Reclamant gaat daarbij voornamelijk in op het feit dat op het voormalig 

agrarische erf een extra burgerwoning mogelijk wordt gemaakt. Hierna wordt op elk 

afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 1 ingegaan. 

 

2.1.1. Ten onrechte omzetten bedrijfswoningen in burgerwoningen 

Reclamant schrijft dat er in feite sprake is van de toevoeging van drie nieuwe (bur-

ger)woningen. Immers, de twee bestaande agrarische (bedrijfs)woningen kunnen ook 

behouden blijven, maar mogen ook gesloopt en vervangen worden. Nu er van een be-

drijf geen sprake meer zal zijn, worden dus – ten onrechte – zonder nadere onderbou-

wing twee burgerwoningen toegevoegd. Een motivering daarvoor ontbreekt, terwijl re-

clamant daar in haar inspraakreactie eveneens op heeft gewezen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het omzetten van de bestaande (agrarische) bedrijfswoningen naar burgerwoningen 

wordt niet gezien als een toevoeging van extra woningen. Het gaat om (agrarische 

bedrijfs-) woningen die zowel planologisch bestemd zijn als (bedrijfs)woning, maar ook 

feitelijk reeds ingericht voor woondoeleinden. Cijfermatig maken deze vanuit de wo-

ningbouwprogrammering al deel uit van de bestaande harde woningcapaciteit in Din-

kelland. Nu er geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf én het gebruik van deze 

woningen als burgerwoningen niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening kan 

de bestemming van deze voormalige woningen worden omgezet. In tegenstelling tot 

reclamant stelt in de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan en het vast te stel-

len bestemmingsplan een motivering opgenomen. Zie hiervoor paragraaf 3.3. Recla-

mant heeft nagelaten om te motiveren waarom deze motivering onjuist zou zijn.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de zienswijze wordt niet overgenomen.  

 

2.1.2. Niet gebleken dat is voldaan aan voorwaarden wijzigingsbevoegdheid 

In de reactienota wordt gewezen op de wijzigingsbevoegdheid (Agrarisch – 2  naar 

Wonen) zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Deze ziet toe op functie-

verandering van bouwperceel naar wonen. Reclamant stelt dat niet is gebleken dat aan 
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de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid is voldaan. De toelichting van 

het ontwerpbestemmingsplan gaat in op de bouw van de extra nieuwe woning. Er 

wordt niet ingegaan op de omzetting naar burgerwoningen. Dit is niet, althans in ieder 

geval onvoldoende, getoetst.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Met voorliggend plan wordt geen gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid voor-

functieverandering naar wonen, zodat hier formeel geen toetsing aan hoeft plaats te 

vinden. Ter indicatie is bij de beantwoording van de inspraakreacties vanuit beleidsma-

tig oogpunt aansluiting bij deze voorwaarden gezocht. 

 

Zoals werd aangegeven in de reactienota inspraak bevat het bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied 2010’ binnen de vigerende bestemming ‘Agrarisch – 2’ een wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen waarmee de functie, onder voorwaarden, kan worden gewijzigd 

naar woondoeleinden. Aan deze voorwaarden wordt bij voorliggend plan voldaan. De 

agrarische bedrijfsvoering is op dit perceel beëindigd en de bestemming wordt met 

voorliggend plan verwijderd. De regels behorende bij de bestemming ‘Wonen’ worden 

met voorliggend plan aan de locatie toegekend. Er is geen sprake van onevenredige 

schade voor de aangrenzende (agrarische bedrijven) in die zin dat deze niet in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Daarnaast wordt er met de omzetting van 

de bedrijfswoningen naar burgerwoningen geen onevenredige afbreuk gedaan aan de 

milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gron-

den.  

 

Reclamant stelt dat niet is gebleken dat aan deze voorwaarden is voldaan, maar re-

clamant geeft niet aan op welk onderdeel dit plan strijdig is met de voorwaarden. Dit 

onderdeel (omzetting agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning) is voldoende ge-

toetst in het kader van het totaalplan (rood voor rood) dat impliceert dat het totale agra-

rische erf (inclusief bedrijfswoningen) wordt omgezet naar een woonerf.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de zienswijze wordt niet overgenomen.  

 

2.1.3. Strijd met Woonvisie 2016+ en Structuurvisie  

Reclamant stelt dat nergens uit de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan blijkt 

dat toetsing heeft plaatsgevonden aan de randvoorwaarden uit de structuurvisie (speci-

fiek pagina 81 van de structuurvisie). Belangrijke voorwaarden voor nieuwe ontwikke-

lingen en initiatieven in het buitengebied zijn dat deze aansluiten bij gemeentelijk beleid 

en een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. In de Woonvisie 2016+ (p. 29) 

staat aangegeven dat het in principe niet is toegestaan extra burgerwoningen in het 

buitengebied te bouwen, omdat deze ten koste kunnen gaan van de basisfuncties 

landbouw, landschap en natuur. Waarom hiervan in dit geval wordt afgeweken, blijkt uit 

niets. Bovendien wordt ook bij de Woonvisie de omzetting van de (agrarische) be-

drijfswoning naar burgerwoningen niet getoetst. Tot slot geeft reclamant aan dat de 

locatie ligt in zogenaamd extensiveringsgebied waar de natuur voorrang heeft. De 

functie ‘Wonen’ past hier derhalve niet en is bovendien in strijd met het provinciaal en 

gemeentelijk beleid.  
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Gemeentelijk standpunt 

In paragraaf 3.3 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en het vast te stel-

len bestemmingplan heeft een toets aan de Structuurvisie gemeente Dinkelland 

plaatsgevonden. In de structuurvisie wordt aangegeven dat het gemeentelijk beleid 

moet bijdragen aan het realiseren van nieuwe economische dragers in het landelijk 

gebied. Het beleid heeft een sociaaleconomisch doel en dient mede ter voorkoming 

van verval en verkrotting van agrarische bedrijfsgebouwen in het landelijk gebied. 

Daarbij wordt aangegeven dat daar al enkele regelingen, zoals ‘rood voor rood’ voor in 

het leven zijn geroepen. Bij voorliggend plan wordt gebruik gemaakt van de rood voor 

rood regeling zoals die is uitgewerkt in de nota ‘Rood voor Rood beleid Dinkelland 

2015’. In de structuurvisie is ook het beleid 'Transformatie vrijkomende agrarische be-

bouwing in Dinkelland; ruimtelijke voorwaarden' opgenomen. Dit specifieke beleidska-

der richt zich op het transformeren van cultuurhistorisch waardevolle agrarische erven 

tot woonerf, waarbij de grondslag voor extra woningen (welke ook in de schuren kun-

nen worden gerealiseerd), in cultuurhistorie, landschappelijke en recreatieve waarden 

ligt. Bij het plan voor het erf aan de Uelserdijk 1 ligt de grondslag van de extra te reali-

seren woning in de sloop van leegstaande, landschapsontsierende schuren, conform 

het beleid voor ‘rood voor rood’. De aanwezige karakteristieke schuur blijft behouden 

middels een stimuleringsregeling (groter bijgebouw). De transformatie van het agrari-

sche erf naar een woonerf in dit gebied, sluit aan op de genoemde doelstelling voor dit 

gebied (natuur en landschap) en wordt uitgevoerd conform de ‘Rood voor Rood-

regeling’. Het plan doet dan ook geen afbreuk aan de doelstellingen uit de gemeentelij-

ke structuurvisie.  

 

De voormalige agrarische bedrijfswoningen maken reeds deel uit van de harde planca-

paciteit (bestaande woningbouwaantallen) zoals deze zijn opgenomen in de Woonvisie 

2016+. Er wordt daarmee vanuit de woningbouwprogrammering slechts 1 extra woning 

toegevoegd. Op pagina 29 en 30 van de Woonvisie 2016+ wordt ingegaan op de toe-

voeging van woningen in buurtschappen en het buitengebied. In principe is het niet 

toegestaan extra burgerwoningen in het buitengebied te bouwen, omdat deze ten koste 

zouden kunnen gaan van de basisfuncties landbouw, landschap en natuur. Een uit-

zondering hierop kunnen nieuwe burgerwoningen zijn die worden gebouwd ten behoe-

ve van nieuwe landgoederen of in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling. Er is 

dan ook geen sprake van een afwijking zoals reclamant opmerkt, de realisatie van de 

extra woning in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling past binnen het beleid uit 

de woonvisie.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de zienswijze wordt niet overgenomen. Wel zal in de toelichting op 

het bestemmingsplan onder 3.3.1. (Structuurvisie Dinkelland) de tekst worden aange-

past.  

 

2.1.4. Strijd met Omgevingsverordening en Omgevingsvisie Overijssel 

Reclamant stelt dat de in het ontwerp bestemmingsplan voorziene woningen niet in 

samenspraak zijn met artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening Overijssel. Het gaat 

dan om he principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. De ontwikkeling past 
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evenmin in de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving zoals deze in de 

Omgevingsvisie zijn benoemd.  

 

Tot slot wordt niet voldaan uit de voorwaarde dat Dinkelland alleen mag bouwen voor 

de eigen lokale behoefte. Reclamant vraagt daarvoor een voorwaardelijke verplichting 

op te nemen. Daarbij mist reclamant ook een gedegen en onafhankelijk onderzoek aar 

de vraag of er in Dinkelland überhaupt wel behoefte is aan de extra woningen in het 

buitengebied. Ook wordt niet voldaan aan het provinciale beleid dat inbreiding voor 

uitbreiding gaat. Reclamant stelt dan ook dat dit plan kan leiden tot leegstand van wo-

ningen binnen de gemeente en er op dit moment een aantal vrijstaande woningen al 

geruime tijd te koop staan.  

 

Reclamant merkt ook op dat het er op lijkt dat er met 2 maten wordt gemeten en vindt 

dat er sprake is van een flexibele opstelling jegens aanvrager. Indien een andere bur-

ger een aanvraag voor een woning in het buitengebied indient, dan wordt deze volgens 

reclamant in de regel afgewezen. Dit geldt ook voor een aanvraag om het omzetten 

van een bedrijfswoning naar een burgerwoning, waarbij reclamant specifiek verwijst 

naar de situatie bij Hotel Zomerlust in Agelo.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het bestemmingsplan is zowel in het kader van de ter visie van het voorontwerp- als 

het ontwerp ook toegezonden aan de provincie. De provincie heeft per e-mail d.d. 24 

mei 2017 aangegeven dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het indienen 

van een zienswijze op het bestemmingsplan. Daaruit mag worden afgeleid dat de pro-

vincie geen strijdigheid met haar beleid ziet.  

 

Het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat bestemmingsplannen 

uitsluitend voorzien in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bou-

wen 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 be-

bouwd gebied optimaal zijn benut. 

 

Bij voorliggend plan is weliswaar sprake van een stedelijke ontwikkeling (toevoeging 

extra woning), maar geen sprake van extra ruimtebeslag door bouwen en verharden. 

De locatie is een bestaand erf. Door de sanering van de voormalige agrarische be-

drijfsgebouwen is er per saldo sprake van een forse afname aan verharding. Er wordt 

voldaan aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

In paragraaf 3.2 van de toelichting op het bestemmingsplan staat aangegeven dat voor 

de locatie het ontwikkelingsperspectief 'Buitengebied met het accent op veelzijdige 

gebruiksruimte, mixlandschap' geldt. De functiewijziging van het erf past binnen het 

ontwikkelingsperspectief. Het voormalige agrarische erf wordt getransformeerd naar 

een woonerf. Deze functie is veelvoorkomend in het gebied. Ook beperkt deze functie 

geen andere ontwikkelingen in het omliggende gebied.  
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Voor de reactie met betrekking tot de woningbehoefte wordt verwezen naar de ge-

meentelijke reactie onder 2.1.3. De gemeentelijke Woonvisie 2016+ is tot stand geko-

men op basis van regionale woningbouwafspraken en in overleg met de provincie. De 

toevoeging van 1 extra woning op deze locatie past binnen de woningbouwprogram-

mering en zal niet leiden tot structurele leegstand in de kernen. Aangezien het bij het 

plangebied gaat om een bestaand erf is er geen sprake van een uitleglocatie, maar van 

de herontwikkeling van een bestaand voormalig agrarisch erf. Dit past binnen de pro-

vinciale beleidskaders.  

 

Er wordt tot slot niet met 2 maten gemeten. Bij voorliggend plan wordt gebruik gemaakt 

van de bestaande beleidskaders. Wanneer een derde een verzoek indient welke bin-

nen de beleidskaders past, dan zal deze op dezelfde wijze worden getoetst. Het con-

crete adres waarnaar reclamant verwijst is inhoudelijk niet vergelijkbaar met voorlig-

gend plan.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de zienswijze wordt niet overgenomen.  

 

2.1.5. Conclusie  

Reclamant stelt dat het ontwerpbestemmingsplan strijdig met het provinciaal en ge-

meentelijk beleid is. Daarnaast is onvoldoende onderzocht of er behoefte is aan de 

voorziene extra woningen. Tot slot stelt reclamant dat de gemeente zich het belang 

van de eigenaren van de omliggende gronden in de omgeving onvoldoende heeft aan-

getrokken. Reclamant verzoekt daarom de zienswijze gegrond te verklaren. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Deze conclusie betreft een herhaling van de eerder gemaakte opmerkingen. Zoals 

hiervoor al is geconstateerd komen wij tot de conclusie dat er geen strijdigheid is met 

de beleidskaders en er wel behoefte is aan de toevoeging van de gevraagde extra wo-

ning.  

 

Conclusie 

Dit onderdeel van de zienswijze wordt niet overgenomen.  
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3  WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan worden enkel in de toelichting twee 

aanpassingen aangebracht. Ten eerste wordt in paragraaf 3.3.1 de tekst aangepast om 

duidelijk te maken hoe dit plan zich verhoudt tot de notitie ‘Transformatie vrijkomende 

agrarische bebouwing in Dinkelland: ruimtelijke voorwaarden’. Ten tweede wordt in 

paragraaf 4.2 aangegeven dat inmiddels de Wet natuurbescherming in werking is ge-

treden, maar dat dit niet leidt tot wijzigingen ten aanzien van de conclusies met betrek-

king tot het natuuronderzoek.  

 

 

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente d.d. 28 november 2017 tot 

vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmar-

sum”. 
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Regels

   vastgesteld      377



Hoofdstuk 1  Inleidende 
regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum, met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPUELSERDIJK1-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  de verbeelding

de plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied, Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum, 
bestaande uit de verbeelding met nr. NL.IMRO.1774.BUIBPUELSERDIJK1-VG01;

1.3  bestemmingsplan

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

1.4  aan-huis-verbonden beroep

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

1.5  aan- en uitbouw

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

1.6  aanduiding

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

1.7  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.8  agrarisch aanverwant bedrijf

een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden 
in hoofdzaak bestaan in de vorm van het houden van dieren en/of het telen en bewerken van 
gewassen, al dan niet in combinatie met het verlenen van diensten aan derden, zoals een 
gebruiksgerichte paardenhouderij; 

1.9  agrarisch bedrijf

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van 
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 
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1.10  agrarisch loonbedrijf

een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter productie of 
levering van goederen of diensten ten behoeve van agrarische bedrijven, zoals een 
loonbedrijf;

1.11  archeologische waarden

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

1.12  bassin

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;

1.13  bebouwing

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

1.14  bedrijf

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

1.15  bedrijfsgebouw

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

1.16  bedrijfsvloeroppervlakte

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

1.17  bedrijfswoning

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

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

1.18  beheergebouw

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

1.19  bestaand

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

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan;

1.20  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.21  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.22  bijgebouw

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

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 
verbonden bouwwerk met een dak.

1.24  boomteelt

de teelt van boomkwekerijgewassen;

1.25  boomteeltbedrijf

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van 
bomen, struiken, (tuin)planten en aanverwante gewassen;

1.26  bosbouw

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en 
ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) 
natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie;

1.27  bouwen

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

1.28  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.29  bouwperceel

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

1.30  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.31  bouwvlak

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

1.32  bouwwerk

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

1.33  containerteelt

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.34  cultuurgrond

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden 
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering;

1.35  cultuurhistorische waarden

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

1.36  detailhandel

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

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

1.38  extensief dagrecreatief medegebruik

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

1.39  fruitteelt

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;

1.40  gebouw

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

1.41  gebruiksgerichte paardenhouderij

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

1.42  geluidsbelasting

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

1.43  geluidsgevoelige objecten

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

1.44  geluidsgevoelige functies

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

1.45  gemengd agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf waar twee verschillende vormen van landbouw worden uitgeoefend, te 
weten een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering en een niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, waarbij de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte voor de beide 
bedrijfsvoeringen afzonderlijk ten minste 250 m2 bedraagt;

1.46  geomorfologische waarden

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

1.47  glastuinbouwbedrijf

een in hoofdzaak niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen, 
waarbij de productie in kassen plaatsvindt;
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1.48  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

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

1.49  hogere grenswaarde

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

1.50  hoofdgebouw

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

1.51  houtteelt

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in 
principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de 
meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet, zoals die gold op het moment 
van onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan;

1.52  huishouden

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

1.53  intensief kwekerijbedrijf

een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in 
de vorm van het telen van gewassen, zoals een paddenstoelenkwekerij, een wormen- en/of 
madenkwekerij, een viskwekerij, een witlofkwekerij of een combinatie van deze 
bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met 
(nagenoeg) geen gebruik van daglicht;

1.54  intensieve veehouderij

een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering met ten minste 250 m2 bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor 
veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrundvee (1), schapen, paarden, 
of dieren ‘biologisch’ (2) worden gehouden en waar geen dieren worden gehouden 
uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.

NB (1) Melkrundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat overwegend wordt 
gehouden voor de melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode worden 
gemolken, tijdens de lactatie worden gemest dan wel zijn drooggezet en worden afgemest 
en vrouwelijk vleesvee onder dan 2 jaar met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat op een met 
melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het voortbrengen 
en zogen van kalveren. NB (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de 
regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten 
aanzien van de biologische productiemethoden;
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1.55  kampeermiddel

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

1.56  kap

een dak met een zekere helling;

1.57  kas

een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar 
bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 
licht doorlatend materiaal, dienend tot het kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, 
struiken of planten;

1.58  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

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

1.59  kwetsbaar object

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

1.60  landschappelijke waarden

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

1.61  logiesverstrekkend bedrijf

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

1.62  maatschappelijke voorzieningen

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

1.63  manege-activiteiten

bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van 
gelegenheid tot het berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het lesgeven, 
de verhuur of het organiseren van wedstrijden en/of andere hippische evenementen);

1.64  mantelzorg

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

1.65  mest- en/of organische (bij)productvergisting

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van 
organische verbindingen door bacteriën waarbij methaangas vrijkomt;
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1.66  natuurlijke waarden

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

1.67  niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als zodanig 
niet afhankelijk is van agrarische gronden als productiemiddel, zoals een intensief 
kwekerijbedrijf of een intensief veehouderijbedrijf;

1.68  normaal agrarisch gebruik

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het 
agrarisch gebruik van de gronden;

1.69  normaal onderhoud

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

1.70  ondergeschikte tweede tak

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, 
zoals een intensieve tak veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting;

1.71  overige opgaande teeltvormen

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van 
meerjarige gewassen;

1.72  overkapping

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

1.73  peil

a. indien op het land wordt gebouwd:

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

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

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

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

b. indien over of in het water wordt gebouwd:

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

1.74  productiegebonden detailhandel

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het voortbrengen van 
producten door middel van het houden van paarden, waarbij al dan niet in ondergeschikte 
mate het africhten en de handel van paarden plaatsvindt;

1.75  prostitutie

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

1.76  prostitutiebedrijf

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk 
bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
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1.77  risicogevoelig bouwwerk c.q. object

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

1.78  risicogevoelige inrichting

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

1.79  sierteelt

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

1.80  silo

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.81  tunnelkas

elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik 
daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor 
bedekte teelten;

1.82  veldschuur

een vrij in het open veld staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het 
melken van vee, dan wel de opslag van agrarische producten of agrarische werktuigen;

1.83  vollegronds tuinbouwbedrijf

een bedrijf dat overwegend of uitsluitend is gericht op het telen van tuinbouwgewassen in 
de volle grond;

1.84  voorgevel

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

1.85  woning

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

1.86  woonhuis

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

1.87  zorgfunctie

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk

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

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  afstand tot de (bouw)perceelsgrens

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

2.7  de afstand tot de weg

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

2.8  bedrijfsvloeroppervlak

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

Artikel 3  Agrarisch - 2

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden;

c. doeleinden van agrarisch natuurbeheer.

Met daaraan ondergeschikt:

d. cultuurgrond;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. extensief dagrecreatief medegebruik;

g. wegen en paden;

h. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of 
-partijen;

Met de daarbij behorende:

i. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2  Bouwregels

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

a. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal buiten het 
bouwvlak ten hoogste 2,00 m bedragen.

 

3.3  Specifieke gebruiksregels

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

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen activiteiten anders dan waarvoor in het 
verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;

c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten met 
uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes 
maanden per jaar);

d. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
materialen, langer dan zes maanden per jaar;

e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en 
paden anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid 
van bebouwde percelen en veldschuren;
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f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders 
dan de verkoop van eigen en streekeigen producten;

g. het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of 
overige opgaande teeltvormen, indien de gronden zijn voorzien van de 
aanduiding “specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - boom- en sierteelt”, 
niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen;

h. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;

i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met 
de daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden 
planologische medewerking is verleend;

j. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin;

k. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden.

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

3.4.1  Het is verboden zonder of in afwijk ing van een omgevingsvergunning de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde 
bomen en/of houtgewas deel uitmakend van een grondgebonden agrarische 
teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Boswet of krachtens een op grond 
van de Boswet vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot 
een aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een 
aaneengesloten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;

e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of 
-partijen;

f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief 
medegebruik en/of het educatief medegebruik;

g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het 
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen, met uitzondering van:

1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van percelen en 
veldschuren; en

2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en 
aansluitend op veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren;

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of 
telecommunicatiekabels en/of -leidingen.

3.4.2  Het in 3.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;

b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte 
van ten hoogste 30 cm betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van 
het maaiveld;

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

d. dienen ter uitvoering en realisatie van het inrichtingsplan, zoals opgenomen in 
Bijlage 1;
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3.4.3  De in lid 3.5.1. genoemde omgevingsvergunningen kunnen slechts worden 
verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen, de 
geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.

a. De in lid 3.4.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde 
omgevingsvergunningen kunnen voorts slechts worden verleend indien er 
zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet 
onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

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

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

2. mantelzorg.

Met daarbijbehorende:

b. tuinen, erven en terreinen;

c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

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

b. een woning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

c. per bouwvlak mag maximaal één woning worden gebouwd;

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

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

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

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

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

4.2.2  Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de 
volgende regels:

a. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen ten hoogste op een afstand van 
25,00 m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij het een bijbehorend 
bouwwerk betreft met de aanduiding 'karakteristiek' waarvoor geldt dat de 
bestaande oppervlakte mag worden gehandhaafd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 75% van de oppervlakte van het hoofdgebouw 
bedragen, tenzij het een bijbehorend bouwwerk betreft met de aanduiding 
'karakteristiek' waarvoor geldt dat de bestaande oppervlakte mag worden 
gehandhaafd;

d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 3,50 m 
bedragen;

e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken of overkapping zal ten minste 
1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
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f. de dakhelling van bijbehorende bouwwerken zal ten minste 30° bedragen;

g. de dakhelling van bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 60° bedragen.

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

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

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

4.2.4  Karakteristieke bebouwing

a. Het slopen van karakteristieke bebouwing, ter plaatse van de aanduiding 
‘karakteristiek’ is niet toegestaan;

b. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijken van 
het bepaalde onder a, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

1. de sloop en herbouw dienen vanuit stedenbouwkundig-ruimtelijk oogpunt 
meer gewenst te zijn dan behoud;

2. bij sloop mag ter vervanging een vrijstaand bijbehorend bouwwerk van 
maximaal 100 m2 worden gerealiseerd;

3. vooraf dient advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.

4.3  Specifieke gebruiksregels

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

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

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

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

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

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

4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;

5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente 
bewoning;

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

e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve 
doeleinden;

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

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

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

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

Strijdig gebuik

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het 
gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming zonder de sanering van de in Bijlage 1 
beschreven landschapsontsierende voormalige bedrijfsgebouwen

b. 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 aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen in de bestemmingen Agrarisch - 2 en Wonen, conform 
het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b mogen gronden en bouwwerken 
overeenkomstig de in artikel 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving worden 
gebruikt, uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 24 maanden 
na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan, 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

4.4.3  Afwijken van het inrichtingsplan

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
artikel 4.3.2 onder b, waarbij andere landschapsmaatregelen getroffen worden, met 
dien verstande dat deze minimaal gelijk zijn aan de genoemde 
landschapsmaatregelen als gesteld in het inrichtingsplan zoals opgenomen in 
Bijlage 1. Verder geldt het volgende:

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

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

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

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 4.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt 
gebruikt door meer dan één huishouden ten behoeve van inwoning, mits:

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

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

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

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

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

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

b. het bepaalde in lid 4.4.1 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken 
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in combinatie met het wonen worden gebruikt voor logiesverstrekking ten 
behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and breakfast, mits:

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

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

3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;

4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;

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

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

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

8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene 
regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

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

a. 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.

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

c. Burgemeester en Wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken 
van lid b en toestaan dat gebouwen dichter op de weg worden gebouwd, mits:

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

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

7.1  Parkeren en laden / lossen

De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat er op eigen terrein voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig is

7.2  Strijdig gebruik

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

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

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve 
van een prostitutiebedrijf, tenzij de gronden zijn voorzien van de bestemming 
“Bedrijf - Prostitutie”;

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

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

e. het storten van puin en afvalstoffen;

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

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

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

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

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

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

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

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

  mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
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Hoofdstuk 4  Overgangs- 
en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

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

b. Burgemeester en Wethouders kunnen eenmalig met een omgevingsvergunning 
afwijken van sublid a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsregel van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels 
van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, 
Uelserdijk 1 Oud Ootmarsum.
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Inrichtingsplan
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1
INLEIDING

1.1 Aanleiding
Projectgebied ’t Lippert ligt aan de Uelserdijk 1 te Oud Ootmarsum. De locatie ligt ten 
noorden van Ootmarsum en grenst aan de zuidkant van de Springendalse beek (zie 
afbeelding 2) Het erf en de omliggende gronden zijn aangekocht ter versterking van 
natuurgebied het Springendal (realisatie EHS) en ter sanering van Camping ’t Lippert. Het 
projectgebied betreffende dit plan bestaat uit het voormalige erf, zie afbeelding 1. 

1.2 Doelstelling
Doelstelling is om het agrarische erf te ontwikkelen naar een inrichting (met bijbehorende 
functies) die is gebaseerd op de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten in het projectgebied 
en de directe omgeving. Hierbij wordt aangesloten op de beleidsdoelstellingen die 
gelden voor dit projectgebied. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te behalen, en om 
de aankoopkosten deels terug te kunnen verdienen, wordt hierbij passende ‘rode’ 
ontwikkelingsruimte op het erf gezocht.

1.3 Ontwikkelingsplan 
Om de doelstelling te kunnen realiseren zijn de kwaliteiten van het huidige erf en 
de omliggende gronden geanalyseerd. Allereerst  is het ruimtelijke overheidsbeleid 
geanalyseerd, om de beleidsdoelstellingen en -mogelijkheden inzichtelijk te maken 
(hoofdstuk 2). Vervolgens is er een historische analyse van het erf en het landschap 
uitgevoerd om de potentiële kwaliteiten te achterhalen (hoofdstuk 3). Op basis van 
de analyse en de beleidsdoelstellingen zijn er inrichtingsvoorwaarden geformuleerd 
(hoofdstuk 4). Het plan is uitgewerkt in een inrichtingsplan (hoofdstuk 5). Vanuit de 
inrichtingsplan is er een beplantingsplan voor het erf gemaakt (hoofdstuk 6).
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Afbeelding 3. De      karakteristieke schuur rechts en de landschapsontsierende bijgebouwen links.

Afbeelding 4. Landschapsontsierende mest silo

Afbeelding 5. Huidige woningen op het erf



1.4 Huidige situatie
Momenteel heeft het erf aan de Uelserdijk 1 een agrarische bestemming. Er bevinden 
zich twee woningen, een karakteristieke boerderij en een aantal schuren van in totaal 
5.400 m³. Het voormalige bedrijf bestaat verder uit cultuurgrond (circa 9,7 hectare), en 
een camping waarvan er nog enkele vakantiehuisjes staan. Dit inrichtingsplan is gefocust 
op het erf waarbij de omliggende gronden buiten beschouwing worden gelaten. Op de 
afbeeldingen 3 t/m 5 zijn enkele foto’s van het erf weergegeven. Op afbeelding 6 zijn de 
behouden en te slopen gebouwen te zien met de exacte planbegrenzing.  

.................................................................................................................................................................................................................
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43

De werking van de kwaliteitsimpuls en de hoogte 

van de kwaliteitsprestaties zijn te verduidelijken aan 

de hand van de drie bepalende mechanismen. Deze 

worden in figuur 5 zichtbaar gemaakt.

De figuur werkt als volgt: aan de ontwikkelingskant 

van de balans dienen gewichten in de schaal te worden 

gelegd voor gebiedseigen/gebiedsvreemd en voor de 

schaal/impact. Voor gebiedseigen een klein gewicht, voor 

gebiedsvreemd een groter gewicht. Aan de kwaliteitskant 

wegen de basisinspanning ruimtelijke kwaliteit, het maat-

schappelijk belang en aanvullende kwaliteitsprestaties. 

De balans (weegschaal) dient tenminste in evenwicht 

te zijn, slaat de wijzer door naar rood dan dienen aan-

vullende kwaliteitsprestaties ingebracht te worden. 

Aanbevelingen voor een goede balans

Kulturhus in het buitengebied bij Wythmen, voorbeeld van een sociaal-maatschappelijke functie.

ontwikkeling  kwaliteitsverbetering

schaal/impactgebieds-    gebieds-
eigen    vreemd

aanvullende 
kwaliteitsprestaties

maatschappelijk 
belang

basisinspanning

ontwikkeling  kwaliteitsverbetering

schaal/impactgebieds-    gebieds-
eigen    vreemd

aanvullende 
kwaliteitsprestaties

maatschappelijk 
belang

basisinspanning

Figuur 5: Balans voor ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties.

Uitbreiding agrarisch bedrijf

Uitbreiding aannemersbedrijfAfbeelding 7. Balans voor ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties
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2.1 Provinciaal beleid: Kwaliteitsimpuls Groene omgeving
Door de omgevingsvisie is er een alternatief gekomen vanuit de provincie voor het eerdere 
detailkader, zoals ‘Rood voor Rood’, ‘Rood voor Groen’ en ‘Nieuwe landgoederen’. Er is 
hiervoor een nieuw document opgesteld: de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’ (KGO). 
Gemeenten zijn vrij dit op hun eigen manier in te vullen. De KGO gaat er vanuit dat er 
ruimte is voor grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied 
mits deze gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingsruimte 
en kwaliteitsprestaties moeten in evenwicht zijn (zie afbeelding 7). Dit is vertaald in twee 
principes:
•	 Elke ontwikkeling dient bij te dragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit;
•	 De ontwikkelingsruimte dient in evenwicht te zijn met investeringen (prestaties) in de 

ruimtelijke kwaliteit.

De provincie vraagt minimaal een basisinspanning van de initiatiefnemer. Deze bestaat 
uit een goede ruimtelijke inpassing van het totale erf waar de ontwikkeling deel van 
uitmaakt. De basisinspanning is afhankelijk van de functie-eis in relatie tot de omgeving. 
Compensatieverplichtingen die volgen uit specifieke wetgeving (bijvoorbeeld van effecten 
op de waterhuishouding, milieu of landschap) behoren tot de basisinspanning. 

De invulling van aanvullende kwaliteitsprestaties is maatwerk. Met een integrale benadering 
van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving kunnen kansen herkend worden die leiden 
tot een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Bij invulling van kwaliteitsprestaties kan 
worden gedacht: 
•	 Vanuit de functie zelf: sociaal-maatschappelijk, bijdrage aan gebiedskwaliteiten en 

gebiedsdoelstellingen; 
•	 Extra kwaliteitsinvesteringen op de locatie zelf: aangepast ontwerp op basis van 

gebiedskenmerken, sanering van de sloopbebouwing, investeringen voor beheer op 
langere termijn; 

•	 Kwaliteitsinvesteringen in de omgeving: landschap, cultuurhistorie en archeologie, 
natuur en bos, recreatie kwaliteitsverbetering, waterdoelstellingen, sanering 
sloopbebouwing, investeringen voor beheer op langere termijn. 

Doordat er voorwaarden worden verbonden aan de ontwikkelingsruimte is het mogelijk om 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

2
BELEIDSANALYSE
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Afbeelding 8. Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
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2.2 Omgevingsvisie Overijssel 
De Omgevingsvisie Overijssel is in juli 2009 vastgesteld als structuurvisie onder de Wet 
ruimtelijke ordening. Een doelstelling van de Omgevingsvisie is het creëren van ruimtelijke 
kwaliteit. Deze wordt als volgt omschreven: “Datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt 
voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is.” 

De Omgevingsvisie gaat hierbij uit van het uitvoeringsmodel (afbeelding 8) waarbij 
eerst de ‘Of’ vraag beantwoord moet worden, vervolgens de ‘Waar’ vraag en tot slot 
de ‘Hoe’ vraag. Met de kwaliteitsimpuls groene omgeving is een antwoord op de vraag 
of een nieuwbouwwoning gerealiseerd mag worden reeds gegeven. Dit kan mits de 
ontwikkeling betreft ruimtelijke kwaliteit in balans is. De Waar vraag wordt beantwoord 
middels de Ontwikkelingsperspectieven (paragraaf 2.2.1). Tot slot wordt ingegaan op de 
gebiedskenmerken om antwoord te geven op de Hoe vraag.

Dit middels de lagenbenadering met vier lagen. Te weten de natuurlijke laag, de laag 
van het agrarisch cultuurlandschap, de stedelijke laag en de ‘lust- en leisure’ laag. 
Deze benadering van ruimtelijke kwaliteit is een optelsom van toekomstwaarden, 
gebruikswaarden en belevingswaarden. De lagen worden in dit hoofdstuk kort beschreven. 
De uitgangspunten hieruit worden meegenomen in de inrichtingsschetsen.
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2.2.1 Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn daarnaast geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene en stedelijke 
omgeving. Met de ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie 
van de provincie vorm gegeven. De omgeving van het projectgebied ligt in het 
ontwikkelingsperspectief de concreet begrensde EHS. De projectlocatie zelf ligt in het 
ontwikkelingsperspectief “Buitengebied met het accent op veelzijdige gebruiksruimte 
(mixlandschap)” (zie afbeelding 9). 

Mixlandschap
In dit perspectief is er sprake van verweving van functies. Aan de ene kant land- en 
akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor 
landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere 
bedrijvigheid. Hier staat de kwaliteitsambitie voortbouwen aan de kenmerkende 
structuren van de agrarische cultuurlandschappen voorop. Daarmee wil de provincie 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw en andere sectoren zoals recreatie, 
nog nadrukkelijker verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorie, natuur en 
landschap. Aan de randen van de EHS liggen kansen voor bijzondere functiecombinaties 
zoals landbouw en natuur, specifieke vormen van verblijfsrecreatie, landgoederen en 
wonen met natuur en water. Zo kunnen entrees worden gecreëerd die de EHS toegankelijk 
maken. Beide perspectieven bieden ruimte voor de voorgestane ontwikkeling. Wel gelden 
enkele uitgangspunten.
•	 Verweving van functies: Landschap, natuur, cultuurhistorie, wonen en andere 

bedrijvigheid; 
•	 Aan de randen van de EHS liggen kansen voor functiecombinatie wonen met natuur 

en water.
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2.2.2 Natuurlijke laag
De natuurlijke laag, afbeelding 10, is ontstaan doordat abiotische en biotische processen 
inwerken op de ondergrond van bodem en geologie. Van oudsher bestaat er een sterke 
samenhang tussen het natuur- en watersysteem. Vervolgens heeft de natuurlijke laag plek 
en betekenis gekregen in het menselijke occupatieproces. Lange tijd is de natuurlijke laag 
sturend geweest voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkelingen. Mensen vestigden 
zich op de droge plekken en wegen werden aangelegd bij goed doorwaadbare plekken 
in de beek. Pas de laatste eeuw is deze samenhang door technische mogelijkheden 
verminderd en zijn de kwaliteiten van de natuurlijke laag aangetast. Het beter afstemmen 
van de ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag, kan voorkomen en er voor 
zorgen dat natuurlijke kwaliteiten weer medebepalend worden. De projectlocatie ligt in 
het stuwwallengebied en gedeeltelijk in het beekdal van de Mosbeek. De bodemkaart en 
hoogtekaart, afbeeldingen 18 en 19 geven een gedetailleerder beeld van de ondergrond.

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

de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en omgeving;
•	 Versterken potentiële natuurlijke kwaliteiten van de natte voet van de stuwwal en deze 

beter zichtbaar maken.

Beekdalen 
Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes verzamelde zich 
water. De beken waren zomers kleine stromen met droge geulen en hadden ’s winters 
een bredere stroomdraad met meestromende geulen. De dynamiek (water, wind) bepaalt 
de verschijningsvorm. Het is een dynamisch landschap met een open karakter. Plaatselijk 
is de oorspronkelijke beek nog aanwezig. De laagtes werden in de loop van eeuwen 
doorgegraven, verbonden en steeds sterker ontwaterd, waarbij vanaf de vorige eeuw 
ook de natuurlijke beken over grotere lengte zijn rechtgetrokken. Dit alles om de lagere 
en hogere gronden van het dekzandcomplex sneller te ontwateren ten behoeve van de 
landbouw. De snelle waterafvoer heeft uiteindelijk geleid tot verdroging bovenstrooms 
en wateroverlast benedenstrooms. Het beekdal heeft in dit geval weinig invloed op de 
noordzijde van het erf. In een ander geval zijn de uitgangspunten:
•	 Continuïteit van het systeem waar mogelijk versterken;
•	 Beekdal als verbinding versterken.
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2.2.3 Laag van het agrarische cultuurlandschap
In het agrarisch cultuurlandschap (zie afbeelding 11) gaat het er om dat de mens inspeelt 
op de natuurlijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Vanuit de nederzettingen 
zijn de omliggende gronden ooit ontgonnen, daardoor is er een sterke ruimtelijke en 
functionele relatie met het omringende landschap ontstaan. Afhankelijk van de stand 
van de techniek en de beschikbaarheid van meststoffen is door de eeuwen heen een 
geschakeerd patroon van akkers, weiden, hooiland en bebouwing gegroeid. Dit verschil 
in tijd geeft mede richting aan de ontwikkeling van deze gebieden. Binnen de regionale 
landschappen is er vaak op korte afstand sprake van verschillen: de es, de flank en het 
beekdal. De projectlocatie ligt in het ‘oude hoevenlandschap’ op de grens met het ‘jonge 
heide en broekontginningslandschap’ en het ‘maten en flierenlandschap’ in het beekdal. 
Vanwege de afwisseling tussen de diverse landschapstypen in de omgeving en omdat 
kenmerken van deze typologieën hier nog grotendeels naast elkaar voorkomen worden 
twee landschapstypen kort toegelicht. Dit is het ‘oude hoevenlandschap’ en het ‘maten en 
flierenlanschap’.

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

Maten en flierenlandschap
Het betreft een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs beken in de natuurlijke 
laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringsloten haaks op de beek werd vaak hakhout 
aangeplant. Dit diende tevens als perceelscheiding in geval van beweiding. Rond de beek 
ontstond een lineair landschap, met daaromheen in de natte laagtes een matenlandschap. 
Een kleinschalig landschap langs de beken en in laagten met veel variatie in ruimtelijke 
opbouw. De open ruimte van de watergang, de coulissen van het hakhoutstruweel, de 
open kamers van de hooi en weilanden met hier en daar een broekbos op de nattere 
plekken. Vloeivelden maakten onderdeel uit van het bemestingssysteem. Het was vaak de 
contramal van het essenlandschap en het oude hoevenlandschap en was daar functioneel 
aan verbonden. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
•	 Ontwikkelingen moeten bijdragen aan verstering van het historische lineaire landschap 

met open kamers, coulissen. Het accentueren van de overgang naar hogere gronden, 
de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van water;

•	 Openheid behouden door gebruik als hooi en weiland in combinatie met natuur, 
landschaps en cultuurhistorisch beheer.
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2.2.4 Stedelijke laag 
Agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binding met het landschap. Vanuit 
het erf werden de omliggende gronden in cultuur gebracht en vervolgens eeuwenlang 
bewerkt. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft. De opbouw, erfbebouwing, 
erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor het betreffende 
landschapstype, alsof in het erf de genen van het landsschap besloten liggen. Bij 
de transformatie van erven in het landelijk gebied vervalt vaak de vanzelfsprekende 
samenhang tussen erf en landschap. De ambitie is de erven levend te houden, verbonden 
met het landschap. Uitgangspunten hierbij zijn:
•	 Bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit;
•	 Behoud en versterking kenmerkende erfstructuur en volumematen;
•	 Behouden onderscheid voor en achterkant;
•	 Behouden robuuste ensemble;
•	 Koppelen erf aan landschap;
•	 Toegankelijkheid landschap verbeteren.

2.2.5 Lust- en Leisurelaag
De projectlocatie ligt in het donkertegebied plekken waar het ’s nachts nog echt donker is 
(zie afbeelding 12). De ambitie is om dit zo te behouden en waar mogelijk te versterken. 
Hieronder volgen de uitgangspunten vanuit de stedelijke laag met betrekking tot het 
projectgebied:
•	 De kenmerken van landschappelijke structuur en de ondergrond en de historische en 

archeologische waarden worden zoveel mogelijk gerespecteerd en voelbaar gemaakt;
•	 Ontwikkeling van erfénsembles die voortbouwen op de kwaliteit van de (boeren)erven;
•	 Spaarzaam toepassen van buitenverlichting.
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Afbeelding 13. Bestemmingsplan Buitengebied 2010, vastgesteld op 28 februari 2010.
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2.3 Gemeentelijk beleid
Rood voor Rood
De gemeente Dinkelland heeft in 2015 de beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten 
beurs  vastgesteld. Het hoofddoel van het rood voor rood beleid is het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats 
door de sloop van landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer minimaal 850 m² aan voormalige 
landschapsontsierende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, mag hiervoor een nieuwe 
woningbouwkavel worden gerealiseerd. Daarnaast moet er een goede landschappelijke 
inpassing komen voor de nieuw kavel. Dit rapport laat zien dat het plan voldoet aan deze 
uitgangspunten.

Daarnaast gaat het Rood voor Rood-beleid er vanuit dat de nieuwe woningbouwkavel op 
de slooplocatie wordt gerealiseerd. Dat is het geval bij dit inrichtingsplan. De woning moet 
daarbij aansluiten op de bestaande erf structuur.
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2.4 EHS en Natura 2000
Het omliggende terrein van het erf valt binnen de EHS. Deze gronden, die niet binnen 
de projectlocatie liggen, van het oude agrarische bedrijf is op de laatste kaart van de 
Ecologische Hoofdstructuur van 30 oktober 2012 (afbeelding 14) aangewezen als 
‘Uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000’ en voor een klein deel als ‘Zone 
ondernemen met natuur en water’, buiten de EHS (bron: http://www.overijssel.nl/thema’s/
natuur/ecologische/, laatst bezocht op 05 december 2012) Omdat de indeling van het erf 
invloed kan hebben op de omliggende gronden is de EHS en Natura 2000 opgenomen in 
dit rapport.  

Ontwikkelopgave Natura 2000 
Binnen de EHS-begrenzing neemt de provincie de gronden op die nodig zijn voor het 
realiseren van de opgave voor Natura 2000 Voor de begrenzing van de ontwikkelopgave 
Natura 2000 heeft de provincie gebiedsdocumenten en maatregelkaarten laten opstellen. 
 
Zone Ondernemen met Natuur en Water 
In de huidige Omgevingsvisie is de Groenblauwe Hoofdstructuur (GBHS) opgenomen. 
Deze viel voor het overgrote deel samen met de oorspronkelijk begrensde EHS. De 
aanpassing van de begrenzing van de EHS is aanleiding voor een andere benadering van 
de Groenblauwe Hoofdstructuur. De provincie vervangt daarom de naam Groenblauwe 
hoofdstructuur door de ‘Zone Ondernemen met Natuur en Water’. Ondernemen en 
economische ontwikkelingen gaan in deze zone hand in hand met beheer en versterking 
van de kwaliteit van natuur, landschap en water.
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Afbeelding 15. Historische kaart 1935

Afbeelding 16.  Historische kaart 1960

Afbeelding 17. Historische kaart 1989
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3.1 Cultuurhistorie
In 1935 (zie afbeeldingen 15) zijn enkele beeklopen ten noorden van het gebied al 
vergraven en zijn enkele percelen in het beekdal ontgonnen en erven gerealiseerd. Op 
de historische kaart van 1960 (zie afbeelding 16) is ‘t Lippert in landbouwkundig gebruik. 
Er is bebouwing langs de Uelserdijk aanwezig, evenals woeste grond en bossen direct 
achter het terrein. Het beekdal is gedeeltelijk open, met enkele moerassige stukken en 
bosschages. Het wegenpatroon is gelijk aan het huidige. Het Springendal is hier nog 
niet bebost. In 1989 is het open gedeelte kleiner geworden, de omgeving sterker bebost 
(afbeelding 17). Anno 2005 is het open gedeelte nog steeds in landbouwkundig gebruik 
(afbeelding 18).

3
LANDSCHAPSANALYSE
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3.2 Geomorfologie en bodem
Vanaf de waterscheiding, bovenop de stuwwal, lopen radiaal een aantal deels droge, 
deels watervoerende diep ingesneden dalen. Dit betreft o.a. het Springendal in oostelijke 
richting en naar het westen onder andere het dal van de Mosbeek (in groene kleur 
weergegeven op de geomorfologische kaart afbeelding 19). Bepaalde soorten klei in de 
ondergrond maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. De bronnen van de 
verschillende beken liggen aan het begin van de diepe dalinsnijdingen. In het Springendal 
(spring of spreng = bron) ligt bij de Paardenslenk een natuurgebied met veel bronnetjes, 
vrijwel aan het begin van de Mosbeek. Deze voert ook in droge zomers nog water uit de 
bronnen. De Mosbeek loopt door een droog dal (2S3) al dan niet bedekt met dekzand of 
löss (bron: Bodemboekje, Alterra).

Een belangrijk deel van de stuwwal bestaat uit enkele grote, open escomplexen. Ter plaatse 
van het projectgebied is dit in de vorm van hoge zwarte enkeerdgronden (zEZ23), ontstaan 
in lemig fijn zand, bruin op de bodemkaart (zie afbeelding 20). De enkeerdgronden zijn door 
eeuwenlange bemesting met potstalmest ontstaan op dekzandruggen en geïsoleerde lage 
heuvels. Ten noorden, langs de beek, zijn Beekeerdgronden in lemig fijn zand ontstaan 
(pZg23). In de omgeving zijn podzolen ontstaan bestaande uit haarpodzol in leemarm en 
zwak lemig fijn zand met grind ondieper dan 40cm (groen op de bodemkaart)(gHd21) en 
laarpodzol in lemig fijn zand met oude klei tussen 40-120 cm en grind ondieper dan 40 cm 
(gHn23x).

.................................................................................................................................................................................................................

Hoge stuwwal

Droog dal (+/-dekzand/loss)

Droog dal (+/- dekzand/loss)

Bron kaartbeeld: Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl, OpenStreetmap, BAG, TOP10NL´ 0 40 8020
Meters

't Lippert
Erf inrichtingsplan

Datum: 26-2-2016Projectnummer: 5335Landschapsontwerper: Sijtse Jan Roeters

Legenda
Projectgebied

Geomorfologie
Geïsoleerde hoge heuvels, heuvelruggen en hoge dijkvormen

Ondiepe dalvormige laagten

Matig diepe dalvormige laagten

.................................................................................................................................................................................................................

pZg23-III

Hn23-VI

U2829nr101--

Hn23-V

zEZ23-VII*

gHn23x-VI

gHd21-VII*

gHn23x-V

gY21-VII*

zEZ21-VII*

Bron kaartbeeld: Jan-Willem van Aalst, www.imergis.nl, OpenStreetmap, BAG, TOP10NL´ 0 40 8020
Meters

't Lippert
Erf inrichtingsplan

Datum: 26-2-2016Projectnummer: 5335Landschapsontwerper: Sijtse Jan Roeters

Legenda
Projectgebied

bodemkaart 28 oost
Bodemkaart

Hd21         Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

zEZ23      Hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand

pZg23       Beekeerdgronden; lemig fijn zand

zEZ21       Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Hn23         Veldpodzolgronden; lemig fijn zand

Y21           Holtpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand



30 Erf inrichtingsplan ´t Lippert

Afbeelding 21. Hoogtekaart  
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3.3 Hoogteligging en terreinhelling
Het projectgebied ligt op de flank van de stuwwal van Ootmarsum. Het omliggend gebied 
dankt zijn grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf, bestaande 
uit opgestuwde heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de 
dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide en 
beekjes herkenbaar. Ten westen van de projectlocatie ligt een deel van de grond relatief 
hoog ten opzichte van de directe omgeving (zie de hoogtekaart afbeelding 21). Op de 
stuwwal ontspringen diverse beekjes. Eén van die beekjes, de Mosbeek, loopt boven het 
projectgebied langs.
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Afbeelding 22. Elementverharding op het erf van gebakken materiaal
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kuilvoerplaat als parkeerplaats

Afbeelding 23. Beperken van strooilicht. De eerste is niet gewenst de laatste verdient de voorkeur
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Afbeelding 24. Drie voorbeelden van verdekt opgesteld parkeren en stallen
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In dit hoofdstuk volgt de uitleg van de inrichtingsvoorwaarden. Deze zijn opgesteld op 
basis van de uitgangspunten uit voorgaande hoofdstukken. Er volgt een uitleg over 
uitgangspunten vanuit het beleid, de ligging van het erf in het landschap en over de 
bebouwing en het volume. 

4.1 Uitgangspunten beleid
Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen behalen wordt het erf landschappelijk 
ingepast, rekening houdend met de gebiedskenmerken die uit de analyse (hoofdstukken 
2 en 3) naar voren zijn gekomen. Daarnaast is het van belang dat de karakteristieke 
boerderij op het erf behouden blijft. Tot slot moet het  plan aansluiten bij de Rood voor 
Rood-regeling. 

4.2 Inrichtingsvoorwaarden voor het erf
•	 De bewoners en gebruikers van het erf kunnen vrij gebruik maken van het 

gemeenschappelijk erf;
•	 Privacy wordt in eerste instantie verkregen door een tactische situering van (bij)

gebouwen;
•	 Woningen zorgen voor behoudt van onderscheid voor en achterkant van het erf;
•	 Elementverharding bestaande uit gebakken stenen (geen betonstenen of asfalt) 

(afbeelding 22);
•	 Daarnaast kunnen op een ingetogen manier scheidingen komen. Deze dienen dan te 

worden aangekleed met beplanting; 
•	 Verlichting zo laag mogelijk en alleen op strategische punten toepassen. Altijd naar 

beneden gericht om verstoring voor fauna te voorkomen (afbeelding 23);
•	 Auto´s en ander materieel, zoals bijvoorbeeld afvalcontainers, uit het zicht van de 

openbare weg parkeren of stallen. Bijvoorbeeld in of achter een (woon of bij) gebouw 
of achter een heg of keermuur (afbeelding 24);

•	 Betreffende landschappelijke beplanting, toepassen van inheems en waar mogelijk 
autochtoon plantmateriaal;

•	 Ontwikkeling van het erf draagt bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van 
de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en omgeving;

•	 Inrichting van het erf versterk de structuur van erven, beplantingen, routes en open 
ruimten in het landschap;

•	 Regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd.

4
INRICHTINGSVOORWAARDEN
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Afbeelding 25. Karakteristieke boerderij
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4.3 Bebouwing en volume 
Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit en aansluiting op 
de natuurlijke omgeving. Dit betekent voor het erf dat enkele beeldkwaliteitseisen met 
betrekking tot de bebouwing worden gesteld. De beeldkwaliteitseisen zijn toegevoegd 
in bijlage 1. De karakteristiek boerderij (afbeelding 25) draagt bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit en moet behouden blijven. Voor de maximale oppervlakte van de woningen en 
bijgebouwen wordt aangesloten bij de regels uit het geldende bestemmingsplan. Bij de 
realisatie van één nieuwe woning moet het plan voldoen aan de Rood voor Rood-regeling. 
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In dit hoofdstuk wordt het inrichtingsplan (afbeelding 26) voor het erf uitgelegd. Deze is 
opgesteld op basis van de uitgangspunten uit voorgaande hoofdstukken. Er volgt een 
korte beschrijving per onderdeel van het ontwerp.  

5.1 Bebouwing
Op het nieuwe erf komen drie woningen te staan. Hiervan zijn twee woningen bestaand 
en wordt er één nieuwe woning gebouwd van 750³ met een bijgebouw van 100m². Bij de 
bestaande woning te noorden van het erf mag ook een bijgebouw van maximaal 100m² 
worden gebouwd. Bij de karakteristieke boerderij wordt de schuur als bijgebouw gezien. Bij 
de positie van de nieuwe woning wordt er gekeken naar de kenmerken van het erf in een 
oude hoevenlandschap (zie bijlage 1). De nieuwe woning komt aan het gezamenlijke erf te 
liggen waarbij de achterzijde grenst aan het erf en de voorzijde naar het landschap gericht 
is. De woning en bijgebouw zijn tactisch geplaatst zodat er goede privacy ontstaat en dat 
auto’s en bijvoorbeeld afvalcontainers uit het zicht, vanuit de openbare weg, geplaatst 
kunnen worden. 

5.2 Gezamenlijk erf
Het gezamenlijke erf is voor ieder bewoner en gebruiker bereikbaar vanaf de openbare 
weg en voor ieder bewoner eventueel ook vanaf de woning. Het is belangrijk dat er wel 
genoeg privacy vanuit het erf blijft bij de woningen. Vanuit het gezamenlijke erf zijn ook 
de twee weiden te bereiken die in gezamenlijk gebruik kunnen komen, verkocht kunnen 
worden aan één of meerdere bewoners of verhuurd kunnen worden aan derden. 

5
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Afbeelding 27. Referentiebeeld bouwstijl van de woning
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5.3 Beplanting
Op het erf komt nieuwe inheemse beplanting. Op deze manier wordt het erf op een 
landschappelijke manier ingepast. De beplanting op het erf zorgt naast de landschappelijke 
inpassing ook voor scheiding en privacy tussen de verschillende percelen. Tussen de 
bestaande woningen komt een haag en enkele solitaire bomen die voor een natuurlijke 
scheiding moet zorgen. Naast de boomgaard en langs de inrit voor de nieuwe woning 
komt een haag om de perceelsgrens aan te geven. Om het gezamenlijke erf wordt een 
houtsingel aangeplant om te zorgen voor genoeg privacy vanuit het erf op de woningen. 
Daarnaast komt er ten zuiden van het erf op de grens een bomenrij om het erf vanaf deze 
kant landschappelijk in te passen. De bestaande bomen op het erf worden zoveel mogelijk 
behouden. Dit zorgt er onder ander voor dat het erf aan de wegkant niet veranderd 
en zodoende in het landschap blijft passen. Naast de karakteristieke schuur komt een 
boomgaard. Deze draagt bij aan de landschappelijke inpassing van het erf en daarnaast 
vult het direct een ruimte op die niet in contact staat met één van de woningen. Het zorgt 
voor een fraai entree tot het gezamenlijke erf.     

5.4 Materiaal
Het gezamenlijk erf wordt bestraat met gebakken stenen zodat er een elementverharding 
ontstaat dat past bij het erf karakter. De nieuwe woning is gebaseerd op de karakteristieken 
van de locale landschapstype (zie afbeelding 27) waarbij het dak een rode kleur krijgt 
passend bij de beeldkwaliteitseisen van de gemeente. Voor de verlichting op het erf is 
het belangrijk dat deze laag blijft en alleen op strategische plekken wordt geplaatst om 
verstoring van de fauna tegen te gaan. 

5.5 Kavel indeling
De kavelindeling is zo dat er drie woonkavels ontstaan. Zo ontstaan er ongeveer gelijke 
woonkavels op het erf. Alle kavels zijn via het gezamenlijke erf bereikbaar, ook de twee 
weidekavels.  
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Afbeelding 28. Zomereik

Afbeelding 33. Hazelaar

Eikenhaagbeukenbos

Afbeelding 29. Eenstijlige meidoorn

Afbeelding 30. Vogelkers

Iepenrijke eiken- essenbos

Afbeelding 31. Beuk

Afbeelding 32. Winterlinde
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6
BEPLANTINGSPLAN

6.1 Passende plantsoorten
In deze paragraaf worden soorten beschreven die passen bij de ondergrond van het 
projectgebied (afbeelding 34). De bosgemeenschap die bij de beekeerdgronden met 
grondwatertrap lll hoort is die van het Iepenrijke eiken- essenbos (afbeelding 28 t/m 30) 
en de bosgemeenschap bij de hoge zwarte enkeerdgrond met grondwatertrap Vll is de 
Eikenhaagbeukenbos (afbeelding 31 t/m33).  

Bij deze ondergrond en waterhuishouding passen de volgende soorten: 
Iepenrijke eiken- essenbos 
Boomsoorten: Gewone es, esdoorn, zomereik 
Passende struiken zijn: Eenstijlige meidoorn, gewone vlier, gewone vogelkers, hazelaar

Eikenhaagbeukenbos
Boomsoorten: Winterlinde, gewone es, zoete kers, zomereik, esdoorn, beuk, wintereik 
Passende struiken zijn: Hazelaar, wilde lijsterbes, hulst vuilboom, bergvlier, boswilg, 
gewone vlier 

Afbeelding 34. Bodemkaart
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Afbeelding 36. Kostenraming ´t Lippert

Werkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidsprijs Totaal 
prijs ex 
btw 21%

Totaal 
prijs ex 
btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op 
tientallen

Bomen
Leveren beuk (10-12) 12 stuks 39,00€            470€        
Leveren gewone es (10-12) 4 stuks 31,00€            120€        
Leveren zoete kers  (10-12) 1 stuks 34,00€           30€          
Leveren zomereik (10-12) 30 stuks 34,00€            1.020€     
Leveren winterlinde (10-12) 2 stuks 36,00€            70€          
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 1m omtrek en 0,5m diep 49 stuks 40,00€            1.960€     

Singel
Leveren bosplantsoen (1 st per 1,5 m2) 297 m2 0,80€               238€        
Planten bosplantsoen 297 m2 1,00€               297€        

Haag
Leveren haagplantsoen 125-150 cm  (6 st per m1) 40 m1 2,95€             118€        
Leveren haagplantsoen 60-100 cm  (6 st per m1) 60 m1 1,25€             75€          
Grondverbetering t.b.v. plantsleuf 100 m1 12,00€            1.200€     
Planten haagplantsoen (2 rijig) 100 m1 9,50€               950€        

Raster
Leveren en aanbrengen veekerend raster (gladdedraad of puntdraad) 305 m1 5,50€               1.028€     650€        

Onvoorzien 5% 220€       210€       
4.450€    4.190€    

930€       250€        
9.820€    

t Lippert

subtotaal ex btw
btw

Eindtotaal incl btw

Afbeelding 35. Beplantingsplan ´t Lippert
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Haag
Leveren haagplantsoen 125-150 cm  (6 st per m1) 40 m1 2,95€             118€        
Leveren haagplantsoen 60-100 cm  (6 st per m1) 60 m1 1,25€             75€          
Grondverbetering t.b.v. plantsleuf 100 m1 12,00€            1.200€     
Planten haagplantsoen (2 rijig) 100 m1 9,50€               950€        

Raster
Leveren en aanbrengen veekerend raster (gladdedraad of puntdraad) 305 m1 5,50€               1.028€     650€        

Onvoorzien 5% 220€       210€       
4.450€    4.190€    

930€       250€        
9.820€    

t Lippert

subtotaal ex btw
btw

Eindtotaal incl btw

6.2 Beplantingsplan erf ’t Lippert
Hieronder wordt het beplantingsplan (afbeelding 35) aan de hand van de 
beplantingselementen kort toegelicht. Daarna volgt er een beknopte raming (afbeelding 
36) van het plan.

6.2.1 Bomen
De bestaande bomen langs de openbare weg en ten westen van erf blijven gehandhaafd. 
Op het erf worden eiken, beuken en essen aangeplant passend bij de landschappelijke 
ondergrond. Deze bomen zorgen voor de scheiding tussen de percelen en creëren 
privacy. Aan de zuidkant worden beuken aangeplant die het erf vanaf deze zijde inpassen 
in het landscap. Daarnaast wordt er nog een solitaire winterlinde geplant op de grens van 
het erf en één zoete kers bij de entree tot het gezamenlijke erf. 

6.2.2 Eikengaard
Bij de inrit tot het gezamenlijke erf worden zestien nieuwe eiken geplant. Er wordt gekozen 
voor een eikengaard vanwege de landschappelijke toegevoegde waarde. Dit zorgt voor 
een goede inpassing van het erf in het landschap.  

6.2.3 Haag
De beukenhagen aan de voorzijde van de bestaande huizen blijven gehandhaafd. Tussen 
de bestaande huizen wordt de beukenhaag doorgezet zodat er een natuurlijke scheiding 
ontstaat tussen de twee percelen. Op de grens van het perceel van het nieuwe woonhuis 
met de weide aan de westkant wordt tevens een beukenhaag aangeplant. Naast de 
boomgaard en langs de oprit naar de nieuwe woning komt een beukenhaag om de 
perceelsgrens aan te geven. Ten behoeve van de privacy komt er een beukenhaag op de 
grens van het gezamenlijke erf en het perceel met de karakteristieke schuur.  

6.2.4 Singel
Voor het assortiment van de singels kan worden gekozen uit de struiksoorten 
zoals genoemd in paragraaf 6.1. Om de singels landschappelijke karakter te 
geven worden ze gemengd aangeplant en wordt er bij de singel ten westen 
van het erf twee eiken ter aanvulling naast de bestaande bomen geplant.  

6.2.5 Hekwerk
Als scheiding tussen het erf en het omliggende weiland wordt er een raster aangebracht. 
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