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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Op het perceel Beekdorpweg 7 te Weerselo is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De agrarische 
bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn beëindigd. De locatie is tegenwoordig in gebruik als woonerf en als 
stallingslocatie voor auto’s. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie, waardoor 
niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt en daardoor snel verouderd. Het is 
daarom wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing te slopen. 

Op basis van het gemeentelijke beleid ‘Rood voor Rood Dinkelland 2015’ wordt in ruil voor de sloop van de 
voormalige agrarische bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.586 m2, het recht op één 
compensatiewoning met bijgebouw verkregen.  

Concreet bestaat de ontwikkeling uit: 

 sloop van 1.586 m2 aan landschapsontsierende bebouwing; 
 sanering van overtollige erfverharding, mestput en kuilvoerplaten; 
 realisatie van één compensatiewoning met bijgebouw; 
 behoud van de bestaande woning met realisatie van een nieuw bijgebouw bij de bestaande woning; 
 het zorgvuldig landschappelijk inpassen van het geheel. 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan waardoor een 
bestemmingsplanherziening is vereist. Zowel het perceel van de compensatiewoning als het perceel van de te 
behouden woning wordt voorzien van een woonbestemming. De overige gronden van de voormalige 
agrarische bedrijfsbestemming worden ‘wegbestemd’ door de gronden een agrarische gebiedsbestemming 
(overeenkomstig aangrenzende gronden) toe te kennen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Hierbij 
zal worden aangetoond dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. 

1.2 Ligging van het plangebied 

De locatie is gelegen aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo, op circa 1,7 kilometer ten westen van de kern 
Weerselo. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie T en nummer 1271. In figuur 1.1 is de 
ligging van de locatie ten opzichte van Weerselo en de directe omgeving weergegeven. 

 

Figuur 1.1   Ligging van het plangebied ten opzichte van Weerselo en Saasveld en de directe omgeving (Bron: ArcGIS) 
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1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan: “Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo” bestaat uit de volgende stukken:  

 verbeelding (tek.nr.: NL.IMRO.1774.BUIBPBEEKDORPWEG7-VG01) en een renvooi;  
 regels (en bijbehorende bijlagen). 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4 Geldend bestemmingsplan 

De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ van de gemeente Dinkelland. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld op 18 februari 2010 door de gemeenteraad. De locatie heeft op basis van dit 
bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch - 1’, gedeeltelijk met bouwvlak en de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf’. Daarnaast is ter plaatse van 
bestaande houtwal de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap’ aanwezig. 

In figuur 1.2 een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan weergegeven. Hierin is het 
geldend bouwvlak met de blauwe stippellijn en de planlocatie met een rode stippellijn weergegeven. 

 

Figuur 1.2  Uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ (Bron: gemeente Dinkelland) 

 

De voor ‘Agrarisch - 1’ bestemde gronden zijn, mede gelet op de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - 
bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf’, aangewezen voor het agrarisch gebruik en de uitoefening van een 
agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een niet-
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. 

Bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven zijn uitsluitend binnen het 
bouwvlak toegestaan. Binnen het bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan. 

Het realiseren van het RvR project is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, omdat het  
toevoegen van een (reguliere) woning en het in gebruik nemen van een voormalige bedrijfswoning als 
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reguliere woning niet zijn toegestaan. De gronden ter plaatse van het bouwvlak en de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch - bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf’ worden bestemd, waarmee ter plaatse in de 
toekomst geen agrarisch bedrijf meer mag worden uitgeoefend. In de bestemmingsplanherziening zullen 
tevens de uitgangspunten uit de RvR-regeling en de landschappelijke inpassing worden vastgelegd. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied beschreven. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de planbeschrijving. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Overijssel en de gemeente Dinkelland beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema’s de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid.  

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en inspraak.  
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Huidige situatie plangebied 

Het perceel ligt in het buitengebied ten westen van de kern Weerselo. De ruimtelijk- functionele structuur van 
de omgeving bestaat voornamelijk uit agrarische gronden, agrarische bedrijfspercelen, woonerven en niet-
agrarisch bedrijfspercelen. 

De locatie bestaat uit het voormalig agrarisch erf en aangrenzende agrarisch gronden. Het erf ligt geschakeld 
aan de zuidkant van de Beekdorpweg. Het erf wordt aan de overige zijden omgeven door agrarisch in gebruik 
zijnde gronden. De agrarische bedrijfsactiviteiten op het erf zijn volledig beëindigd. De bebouwing op het erf 
bestaat uit een (bedrijfs)woning en een vijftal agrarische bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen hebben 
geen vervolgfunctie. 

Tussen de bebouwing is erfverharding aanwezig. Aan de zuidzijde van het erf zijn kuilvoerplaten en een 
mestopslagkelder aanwezig. Het overige deel van het plangebied is ingericht als grasperceel, houtwal en een 
klein gedeelte wordt gebruikt als tuin behorende bij de (bedrijfs)woning. Het erf wordt aan de noordzijde met 
twee in- en uitritten ontsloten op de Beekdorpweg. In figuur 2.1 en 2.2 is de huidige situatie op (lucht)foto’s 
weergegeven. 

 

Figuur 2.1  Overzicht te slopen bebouwing (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel) 
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Figuur 2.2  Foto’s van de huidige situatie (Bron: Kobra Accountants & Adviseurs) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1 Sloop 

Zoals in Hoofdstuk 2 beschreven bevinden zich op het erf diverse voormalige agrarische opstallen. Omdat deze 
opstallen (met uitzondering van de bedrijfswoning) geen vervolgfunctie hebben, wordt ook niet meer 
geïnvesteerd in het onderhoud van deze gebouwen. Hierdoor is de staat van de bebouwing verslechterd en zal 
dit in de toekomst zonder het plegen van onderhoud verder afnemen. De initiatiefnemer is voornemens de 
bebouwing te slopen. In figuur 3.1 is de te slopen bebouwing met het bijbehorende oppervlakte weergegeven. 
Het gezamenlijk te slopen oppervlakte bedraagt 1.586 m2. Overigens wordt ook de erfverharding die in de 
toekomstige situatie niet meer wordt gebruikt gesaneerd, net als de kuilvoerplaten en mestput. 

 

Figuur 3.1  Overzicht te slopen bebouwing  (Bron luchtfoto: Provincie Overijssel) 
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3.2  Inrichting erf & landschap 

3.2.1 Uitgangspunten 

Bij het uitwerken van het RvR-projectplan is een Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Buro Stad+Land. Het 
complete Ruimtelijk kwaliteitsplan is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting. In het plan zijn de 
uitgangspunten vanuit de initiatiefnemer, het beleid en de landschappelijke situatie verwerkt. Het Ruimtelijk 
kwaliteitsplan is weergegeven in figuur 3.2 en wordt aansluitend toegelicht. 

Uitgangspunten: 

 sloop stallen; 
 verwijderen verharding; 
 een compensatiewoning aan de oostzijde van het bestaande erf; 
 de nieuwe woning moet aansluiten op het landelijke karakter van het erf; 
 deels zicht op erf behouden; 
 het erf moet aan blijven sluiten op bestaande landschappelijke structuren; 
 deze structuren versterken met streekeigen beplanting als hagen, bosjes en bomen; 
 ontsluiting erf op de Beekdorpweg; 
 keren en parkeren op eigen erf. 

 

Figuur 3.2  Ruimtelijk kwaliteitsplan (Bron: Buro Stad+Land) 
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3.2.2  Bebouwing 

De compensatiewoning (maximale inhoud van 750 m3) met een vrijstaand bijgebouw (maximale oppervlakte 
van 100 m2) wordt aan de oostzijde van het bestaande erf gerealiseerd, grotendeels binnen het huidige 
bouwvlak.  

In het essen- en hoevenlandschap staan gebouwen verspreid en kennen ze geen duidelijke structuur. Er is 
daarom gekozen de woning en het nieuwe bijgebouw ook verspreid van de bestaande bebouwing te 
positioneren. De woning en het bijgebouw zullen qua verschijning op elkaar moeten aansluiten. Wel dient het 
bijgebouw qua vormgeving en materialisatie onderdanig aan de woning te zijn. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan een lagere bouw- en goothoogte en andere gevelbekleding en dakbedekking. 

Ook de bestaande woning krijgt een nieuw bijgebouw. Door de situering van de bijgebouwen ontstaat 
passende erfensembles. De impact van de bebouwing op de omgeving is daardoor beperkt. Opgemerkt wordt 
dat het Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood (bijlage 2) leidend is voor de ontwikkeling. 

3.2.3  Erfinrichting 

De bestaande waardevolle houtwal op het erf blijft behouden en wordt verder versterkt tot een erfbosje. 
Langs de Beekdorpweg wordt een nieuw erfbosje aangeplant en langs de weg wordt een bomenrij voorzien. 
Deze bomenrij zal het erfbosje met een aan de oostzijde recent aangeplante houtsingel met elkaar verbinden. 

De oostzijde van het erf zal op enkele bomen na open blijven. Het zicht op de woning en de tuin maakt dat het 
een fraaie entree naar het erf vormt. Het nieuw aan te planten erfbosje geeft het erf eenheid en een groen 
karakter. Met een lage haag (maximaal 1 meter) wordt een natuurlijke afscheiding tussen de tuin en het erf 
gemaakt zonder dat de woning verstopt wordt. Van oorsprong komt er geen beplanting op een es voor. Er is 
daarom bewust gekozen de zuidzijde van het weiland open te houden. 

3.3 Verkeer en parkeren 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die 
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de 
publicatie ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)’ van het CROW.  

Uitgaande van volgende uitgangspunten:  

 Functie: wonen, koop, vrijstaand  
 Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Dinkelland (Bron: CBS Statline)  
 Stedelijke zone: buitengebied  
 Parkeerbehoefte (per woning): minimaal 2,0 en maximaal 2,8  
 Verkeersgeneratie (per woning): minimaal 7,8 en maximaal 8,6 per etmaal 

Het parkeren ten behoeve van de woningen vindt plaats rondom de woningen en de bijgebouwen. Zoals 
waarneembaar in figuur 3.2, is er voldoende parkeergelegenheid voor 2 a 3 auto’s per woonperceel.  

De bestaande in- en uitrit ter hoogte van de te behouden woning blijft behouden. De andere bestaande in- en 
uitrit ter hoogte van de te slopen schuur B (zie figuur 3.1) vervalt in de nieuwe situatie. Ten behoeve van de 
compensatiewoning wordt een nieuwe in- en uitrit gesitueerd zoals weergegeven in figuur 3.2. 

Per saldo zal (planologisch) geen sprake zijn van een toename van het aantal verkeersbewegingen, aangezien 
de agrarische gerelateerde verkeersbewegingen vervallen en er sprake is van realisatie van één extra woning. 

Gezien de beperkte verkeersintensiteiten en er sprake van overzichtelijke in- en uitritten wordt geconcludeerd 
dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkelingen. 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald in de verbeelding en in de 
regels. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

4.1.1.1  Algemeen 

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

4.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:  

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) 
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en 
Schiphol;  

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken 
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de 
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;  

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals 
de Veluwe);  

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het 
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.  

4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in 
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stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. De 
ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. In afbeelding 4.1 wordt deze treden schematisch 
weergegeven.  

 

Figuur  4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de 
'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat de drie treden (behoefte, bestaand stedelijk 
gebied en bouwen buiten bestaand stedelijk gebied) van toepassing zijn bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' 
(3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze begripsdefinitie.  

Op het realiseren van woningen zijn ondermeer de uitspraken ABRvS 27 augustus 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3223en ABRvS 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2077 van toepassing. Uit deze uitspraken 
blijkt dat het realiseren van respectievelijk 4 en 7 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als 
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame 
verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien sprake is van een toevoeging van slechts één nieuwe 
woning. Geconcludeerd wordt dat er niet hoeft te worden getoetst aan de ladder en er geen sprake is van 
strijd met het rijksbeleid.  
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4.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel, welke is verankerd in de Omgevingsverordening. 

4.2.1 Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel  

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en 
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie 
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2013 in werking 
getreden.  

Leidende thema’s voor de Omgevingsvisie zijn:  

 Duurzaamheid;  
 Ruimtelijke kwaliteit.  

4.2.2 Omgevingsverordening Overijssel 

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

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

4.2.4 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten:  

1.  generieke beleidskeuzes;  
2. ontwikkelingsperspectieven;  
3. gebiedskenmerken.  

4.2.4.1  Generieke beleidskeuzes  

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

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor 
externe veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en 
archeologische waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van 
Nationale Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en verbindingszones etc. De 
generieke beleidskeuzes zijn veelal normstellend. 
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4.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven  

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

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

4.2.4.3 Gebiedskenmerken  

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

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

Figuur 4.2 geeft dit schematisch weer. 

 

Figuur 4.2  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

4.2.5 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

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

Artikel 2.1.4  Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

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

 dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet mogelijk is; 
 dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut. 
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.4 

De principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn een variant op de SER-ladder ten behoeve van de 
toepassing binnen de groene omgeving. De RvR ontwikkeling gaat uit van sloop van de voormalige 
bedrijfsbebouwing, waarbij ter compensatie één woning mag worden gebouwd. 

Per saldo is geen sprake van extra ruimtebeslag door bouwen en verharden op de groene omgeving. De 
compensatiewoning wordt teruggebouwd binnen de voormalige agrarische bedrijfsbestemming. 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met de principes van zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik. 

Artikel 2.1.5  Ruimtelijke kwaliteit 

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken. 

In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is gegeven 
aan de vierlagenbenadering die in de Omgevingsvisie Overijssel is neergelegd en op welke wijze de Catalogus 
Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing. 

In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen 
het ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 

Artikel 2.1.6  Kwaliteitsimpuls Groene omgeving 

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 en 2.1.6 lid 1 

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

 het slopen van in totaal 1.586 m2
 aan landschapsontsierende bedrijfsgebouwen; 

 het versterken van de landschappelijke kwaliteit (zie paragraaf 3.2), door de locatie conform de 
gebiedskenmerken landschappelijk in te passen. 

De investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding met de geboden ontwikkelingsmogelijkheden. 
Opgemerkt wordt dat in de navolgende subparagraaf 4.2.5.2 en gebiedskenmerken wordt getoetst aan de 
ontwikkelingsperspectieven. Samenvattend wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan de artikelen 2.1.5 
en 2.1.6 van de Omgevingsverordening. 

4.2.5.2 Ontwikkelingsperspectieven  

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang. In de groene 
ruimte gaat het - kort door de bocht - om het behoud en de versterking van het landschap en het realiseren 
van de groen-blauwe hoofdstructuur alsmede om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en 
andere economische dragers. Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief ‘mixlandschap’, zoals 
weergegeven in afbeelding 4.3.  

file://///tserver/Algemeen/Google%20Drive/Projecten/Tubbergen/Langeveen,%20Balkenbeltsweg%2014/Bestemmingsplan/crosslink%23False
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Figuur 4.3  Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart (Bron: Provincie Overijssel) 

“Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte – mixlandschap” 

In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Het betreffen gebieden voor 
gespecialiseerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatie-zorg, natuur, water) 
en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de karakteristieke gevarieerde opbouw van de 
cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. 

Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven”  

De woonfunctie past binnen het ‘mixlandschap’. De karakteristieke gevarieerde opbouw van het 
cultuurlandschap wordt versterkt door de diverse landschapsmaatregelen die worden getroffen in het 
plangebied. Het initiatief is in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief.  

 

4.2.5.3 Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. De “Stedelijke laag” wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, aangezien voor het 
plangebied geen specifieke eigenschappen vanuit deze laag gelden.  

 

1.  De “Natuurlijke laag“ 

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis 
voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de 
natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend 
worden. Ook in steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en 
dorp. Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de “Natuurlijke laag” gelegen op de overgang tussen de 
gebiedstypen “Dekzandvlakte en ruggen” en “Beekdalen en natte laagtes”. In figuur 4.4 is dat aangegeven. 
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Figuur 4.4  Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)  

“Dekzandvlakte en ruggen” 

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar 
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel 
meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door 
beplanting met 'natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen. 

“Beekdalen en natte laagtes” 

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich 
het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen 
geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. 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. 

Toetsing van het initiatief aan de “Natuurlijke laag”  

De gronden in het plangebied zijn in cultuur gebracht ten behoeve van de landbouw en daarbij behorende 
erven. De van oorsprong voorkomende ‘natuurlijke laag’ is derhalve niet of nauwelijks meer aanwezig. Wel 
worden landschapsmaatregelen getroffen met ‘natuurlijke’ plantsoorten, waarmee wordt verwezen naar de 
oorspronkelijke ‘natuurlijke laag’. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde 
in de “Natuurlijke laag”. 

 

2.  De “Laag van het agrarische cultuurlandschap”  

In de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel 
zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, 
contrast en afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende 
structuren van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een 
combinatie hiervan. Het plangebied ligt in het gebiedstype “Oude hoevenlandschap”. In figuur 4.5 is dit 
weergegeven. 



Bestemmingsplan Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo 
Vastgesteld 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

21 

 

Figuur 4.5  Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)  

“Oude hoevenlandschap” 

Het oude hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de 
complexen met de grote essen ‘bezet’ waren. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden 
ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer 
kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de 
natuurlijke ondergrond. Het landschap is contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. 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. 

Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” 

Door enige afstand tussen de woningen te creëren, kan de bestaande waardevolle houtwal worden versterkt. 
Daarnaast wordt bijgedragen aan dragende structuur van het cultuurlandschap, zoals verwoord in hoofdstuk 3 
en aangegeven in paragraaf 4.3.4. De ontwikkeling is in overeenstemming met de gebiedskenmerken van de 
‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’. 

 

3. De ‘Lust en Leisurelaag’ 

De lust- en leisurelaag is het domein van de belevenis, de betekenis en identiteit. Het voegt kenmerken toe als 
landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de kwaliteit van de andere drie 
lagen. Het maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. Het belevenisaspect wordt een steeds belangrijke pijler 
onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het plangebied  is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Lust- en leisurelaag' 
aangeduid met ‘donkerte’. 

 

‘Donkerte’ 

Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals de steden en dorpen, de snelwegen, de 
kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven daarentegen een 
indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn 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.  
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De sturing is gericht op 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. Ook de projectering van passages van auto(snel)wegen en regionale wegen speelt 
daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en afritten veelal leiden tot stedelijke ontwikkelingen.  

Toetsing van het initiatief aan de ‘Lust- en leisurelaag’ 

Gelet op feit dat de planologische mogelijkheid voor een agrarisch bedrijf vervalt en in de nieuwe situatie 
uitsluitend sprake is van een woonfunctie in de vorm van twee woningen, heeft het project geen negatieve 
gevolgen voor het aspect ‘donkerte’. Overigens zal het onnodig gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk worden 
vermeden. Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde in de “Lust- en 
leisurelaag”. 

4.2.6  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid 
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel, die is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Dinkelland  

4.3.1.1 Inleiding 

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de 
gemeente Dinkelland in de regio Twente aan. 

4.3.1.2 Hoofdambitie 

Hoofdambitie van Structuurvisie is:  

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

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt: 

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

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

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

4.3.1.3 Buitengebied 

Dinkelland is een agrarisch-toeristische gemeente met tien kernen die veelal een eigen karakter hebben. 
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig 
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een 
gezonde economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector maar waarin ook zeker andere 
bedrijvigheid, die zowel in de kernen als het buitengebied is gevestigd, een belangrijke rol speelt. Dinkelland 
staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente 
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gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor: 

 een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied met respect 
voor het natuurlijke en culturele erfgoed; 

 goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het karakter van 
Dinkelland, met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector. 

Het buitengebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Onderhavig plangebied valt binnen ‘Deelgebied 
West’. Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:  

 Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër met restricties nabij de beekdalen en 
ecologische verbindingzones; 

 Herstellen en versterken beekdalenstructuur; 
 Versterken en ontwikkelen ecologische verbindingszone; 
 Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure Lemselermaten (56 hectare); 
 Versterken toeristische trekker Weerselo (‘t Stift) en toeristische trekker natuurlijke omgeving 

Weerselo en Saasveld 

4.3.1.4 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland 

De Structuurvisie gaat niet specifiek in op dergelijke (kleinschalige) ontwikkelingen. Voor de ruimtelijke 
inpassing van dergelijke ontwikkelingen is de provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving ontwikkeld als 
nieuw kwaliteitsinstrument voor ontwikkelingen in het buitengebied. Hiermee is meer maatwerk mogelijk dan 
voorheen. In het hoofdstuk ‘Provinciaal beleid’ vindt een toetsing plaats aan de ‘Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving’. Kortheidshalve wordt naar deze paragraaf verwezen. Geconcludeerd wordt dat de gemeentelijke 
structuurvisie zich niet verzet tegen de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3.2 Rood voor Rood Dinkelland 2015 

4.3.2.1 Algemeen 

De beleidsnotitie ‘Rood voor Rood Dinkelland 2015’ is op 6 oktober 2015 vastgesteld. Het hoofddoel is het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de 
sloop van landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de 
ruimtelijke kwaliteit. Hierna wordt het plan getoetst aan de van belang zijnde voorwaarden van het beleid. 

4.3.2.2 Toetsing van het initiatief aan de voorwaarden 

Slooplocatie 

1. Na afloop van het Rood voor Rood project wordt met een bestemmingsplanherziening de slooplocatie 
bestemd als Wonen of eventueel VAB (voormalige agrarische bebouwing, zie hieronder bij 3), tenzij de 
slooplocatie reeds bestemd was als Wonen of VAB. Een uitzondering is een agrarisch bedrijf, waarbij de 
intensieve tak stopt en de grondgebonden tak blijft bestaan (zie hieronder bij 10), de bestemming blijft dan 
Agrarisch. 

Dit bestemmingsplan voorziet in het bestemmen naar Wonen en voor het overige de agrarische 
gebiedsbestemming zonder bouwmogelijkheden. 

2. Er dient een oppervlakte van minimaal 850 m² landschapsontsierende bebouwing of 4500 m² kassen te 
worden gesloopt voordat een compensatiekavel kan worden verkregen. Een combinatie van de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing en kassen is mogelijk, hiervoor geldt de volgende verhouding: 1m² 
bebouwing staat tot 5,3 m² kas. Er dient dan voldaan te worden aan de minimale eis van 850m² sloop van 
bebouwing. 

In dit geval wordt 1.586 m2 aan bebouwing gesloopt, waarbij geen sprake is van sloop van kassen. 
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3. De gemeente beoordeelt of de bebouwing landschapsontsierend is. Hierbij is behalve de uiterlijke staat ook 
de locatie op het erf van belang. Gebouwen die niet als landschapsontsierend worden aangemerkt, kunnen 
als bijgebouw bij de bestemming Wonen worden gebruikt of een vervolgfunctie krijgen volgens de 
bestemming VAB (voormalige agrarische bebouwing). Hiervoor gelden de regels van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’. 

De te slopen bebouwing wordt aangemerkt als landschapsontsierend. Uitsluitend de bedrijfswoning blijft 
behouden. 

4. Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing op de slooplocatie dient gesloopt te worden. Silo’s, 
kuilvoerplaten en dergelijke dienen wel gesloopt te worden, maar tellen niet mee met de sloopoppervlakte. 

a. Gebouwen die in eerste instantie landschapsontsierend zijn, maar die op het erf ingepast kunnen 
worden en waarvoor een goede vervolgfunctie in beeld is, kunnen worden uitgezonderd van de 
sloopverplichting. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan het verbeteren van het gebouw. 

Alle landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, waarbij uitsluitend de bedrijfswoning blijft behouden. 
Daarnaast wordt kuilvoerplaten en een mestput gesaneerd, de oppervlakte van deze voorzieningen wordt 
echter niet meegerekend bij het sloopoppervlak. 

5. De te slopen bebouwing is legaal gebouwd, dat betekent dat er een bouwvergunning aanwezig is of dat 
het gebouw valt onder het overgangsrecht. 

De bebouwing is legaal gebouwd binnen het geldend bouwvlak. 

6. Gebouwen die gesloopt zijn vóór datum van de ondertekening van de overeenkomst, kunnen, tenzij 
schriftelijk overeengekomen, niet onder de regeling worden gebracht. 

De sloop vindt plaats na het sluiten van de overeenkomst. 

7. De te slopen bebouwing is in gebruik of in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Bebouwing met 
andere doeleinden kan worden ingebracht in een Rood voor Rood project, wanneer de gemeente dat 
goedkeurt. Hiervoor gelden soortgelijke uitgangspunten ten aanzien van sloopoppervlakten, erfplan en 
dergelijke. 

De te slopen bebouwing betreft agrarische bedrijfsbebouwing. 

8. Minstens 600m² van de 850m² landschapsontsierende bebouwing is afkomstig uit de gemeente Dinkelland. 
Bij kassen is minstens 3200m² van de 4500m² afkomstig uit de gemeente Dinkelland. 

a. Slooplocaties buiten de gemeente Dinkelland liggen in de provincie Overijssel. 
b. Bij een slooplocatie buiten de gemeente Dinkelland dient initiatiefnemer een verklaring van de 

desbetreffende gemeente te overhandigen over de slooplocatie, met vermelding van de te slopen 
oppervlakte. 

In dit geval wordt uitsluitend op de locatie aan de Beekdorpweg 7 gesloopt. 

9. Wanneer een veelvoud van 850 m² landschapsontsierende bebouwing of 4500 m² kassen wordt gesloopt, 
kan naar rato van de sloopnorm extra compensatiewoningen worden gerealiseerd. 

a. Alle te slopen bebouwing wordt in één keer gesloopt. 
b. Als op basis van de sloopnorm meerdere compensatiewoningen kunnen worden gebouwd, terwijl 

nog niet voor iedere compensatiewoning een locatie beschikbaar is, dan kan overeengekomen 
worden dat de compensatiewoning later gebouwd wordt. Deze dient binnen 5 jaar na het sluiten 
van de overeenkomst in een bestemmingsplan bestemd te zijn (ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage). Als de compensatiewoning niet binnen 5 jaar bestemd is, dan vervalt het recht hierop. 

Sloop van een veelvoud van 850 m2 aan landschapsontsierende bebouwing is niet aan de orde. 

10. Indien een agrarisch bedrijf bestaat uit zowel een intensieve tak als een grondgebonden tak en men wil 
middels een Rood voor Rood project de intensieve tak beëindigen, dan bestaat de mogelijkheid dat de 
grondgebonden tak wordt voortgezet. Als het gebouw of de gebouwen waarin de grondgebonden tak 
wordt voortgezet landschapsontsierende kenmerken heeft, dan kan deze toch worden uitgezonderd van de 
sloopverplichting. Hier is sprake van maatwerk. 

Ter plaatse is een gemengd agrarisch bedrijf toegestaan. In dit geval is het agrarisch bedrijf geheel beëindigd 
en wordt in dit bestemmingsplan ‘wegbestemd’.   
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11. 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, eventuele milieuvergunningen voor agrarische activiteiten worden 
ingetrokken. 

Deze voorwaardelijke verplichtingen zijn opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan. 

 

Herbouwlocatie 

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

Gelet op het positieve principebesluit (d.d. 26 maart 2015, doc. nr.U15.006076) wordt op voorhand geen 
belemmering verwacht. 

2. De compensatiewoning kan 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. 

Belemmeringen voor omliggende bedrijvigheid is niet aan de orde. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 
5.5. en 5.6. 

3. De te bouwen woning dient te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, of aan de 
regels van het ter plaatse van de compensatiewoning geldende bestemmingsplan. 

Voor dit bestemmingsplan zijn de regels van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ het uitgangspunt.  

4. De maximale omvang van één compensatiekavel voor een enkele woning bedraagt 1200m². 

In dit bestemmingsplan krijgt de woonbestemming van de compensatiekavel een oppervlakte van 1.200 m2. 

5. Samenvoeging tot één grotere compensatiewoning is mogelijk als het recht bestaat op twee of drie 
bouwkavels, wanneer dit leidt tot goede ruimtelijke kwaliteit. 

Van samenvoeging is geen sprake. 

6. De compensatiekavel wordt op de slooplocatie of één van de slooplocaties gerealiseerd. 
a. Wanneer de slooplocatie of één van de slooplocaties niet benut wordt als herbouwlocatie, dan 

kan de aanvrager een andere ruimtelijk verantwoorde locatie indienen. 
i. De compensatiewoning dient aan te sluiten op bestaande bebouwing. Het kan dan gaan 

om kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren. 
ii. Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van een herbouwlocatie. De 

gemeente besluit of de aangedragen locatie geschikt is voor een compensatiekavel. 
b. Wanneer sprake is van een te behouden gebouw, is het mogelijk om de compensatiewoning te 

realiseren binnen dit bestaande gebouw, als de ruimtelijke kwaliteit daarbij gebaat is. Hierbij 
moet voldaan worden aan het bouwbesluit. 

c. Wanneer sprake is of kan zijn van belemmering van de plaatselijke bedrijvigheid bij het realiseren 
van een woonbestemming, kan, na toestemming van de gemeente, de compensatiewoning 
bestemd worden als bedrijfswoning. De bedrijfswoning moet bij het bedrijf horen en iemand 
huisvesten waarvan het vanwege het bedrijf noodzakelijk is dat die daar woont. 

d. Het realiseren van de Rood voor Rood woning op een locatie met een bestemming 
“recreatiewoning” is mogelijk, als het gaat om een solitaire recreatiewoning (dus niet op 
recreatieparken/-terreinen). De recreatiebestemming vervalt dan en wordt gewijzigd in een 
woonbestemming. 

i. De gemeente beoordeelt of een positief bestemde solitaire recreatiewoning geschikt is 
voor wijziging in een reguliere woning (maatwerk). Voorbeelden van afwegingen hierbij 
kunnen zijn ligging in of direct naast (omvangrijke) bos- en natuurgebieden, Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) of Natura2000- gebieden. 

De compensatiekavel wordt in dit geval grotendeels binnen het geldende agrarische bouwvlak gesitueerd en 
gedeeltelijk daarbuiten. Door de compensatiekavel gedeeltelijk buiten het geldende bouwvlak te situeren kan 
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de bestaande houtwal worden behouden en versterkt. Daarnaast wordt de compensatiekavel op deze 
voorgestelde wijze overeenkomstig de gebiedskenmerken gesitueerd. 

4.3.3 Landschapsontwikkelingsplan 

4.3.3.1 Algemeen  

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2008 geeft een gewenst landschappelijk streefbeeld voor Noord 
Oost Twente en de gemeente Twenterand voor de komende 10 jaar. Daarnaast biedt het LOP handvatten voor 
het bijsturen en de inpassen van toekomstige ontwikkelingen in het landschap. Het LOP wordt gebruikt om te 
beoordelen of nieuwe ontwikkelingen landschappelijke aanvaardbaar zijn en hoe deze goed landschappelijk 
worden ingepast. Ontwikkelingen die niet binnen de streefbeelden van het LOP passen maar wel een 
meerwaarde vormen voor een gemeente, kan medewerking worden verleend door gemotiveerd af te wijken 
van het LOP.  

Het plangebied is deels gelegen binnen het gebied ‘Bekken van Hengelo’ en deelgebied ‘Saasveld-Weerselo’ op 
basis van de gemeentelijke uitwerking voor de gemeente Dinkelland. In afbeelding 4.6 is dat weergegeven. 

 

Figuur 4.6  Uitsnede Landschapsontwikkelingsplan (Bron: Gemeente Dinkelland)  

4.3.3.2 Gammelke en Saasveld-Weerselo 

Het toekomstbeeld is een agrarisch cultuurlandschap. Het open karakter, de bolling en steilranden van de 
essen en kampen is als één geheel behouden en versterkt. De essen en kampen kennen een agrarisch gebruik. 
Op de overgang van  de open essen en kampen op de hogere delen naar de lagere delen, ligt een compositie 
van landschapelementen (zoals houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en verspreide erven.   

Binnen de kleinschalige randen van de essen en kampen is ruimte voor kleinschalige bescheiden 
ontwikkelingen van onder andere de woonfunctie, de dag- en verblijfsrecreatieve functie. Gestreefd wordt 
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naar eigentijdse compacte erf-ensembles die voorbouwen op de identiteit van het Twentse erf en die met 
elkaar verweven zijn door een netwerk van routes en beplantingen.  

Het Stift bij Weerselo en haar directe omgeving vragen vanwege hun bijzondere ligging om een aparte 
uitwerkingsopgave. De gemeente stelt momenteel een ontwikkelingsplan voor ’t Stift en omgeving op, waarbij 
het historische karakter en de toeristische functie versterkt dienen te worden.  

4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan  

Ter plaatse van het plangebied wordt landschapsontsierende bebouwing gesloopt en wordt in het kader van 
Rood-voor-Rood één compensatiewoning teruggebouwd. Op de locatie wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke 
kwaliteit door de sloop van landschapsontsierende bebouwing en de landschapsmaatregelen. De 
landschapsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de erftransformatie zorgen voor de gewenste landschappelijke 
inpassing, waarbij gebruikt wordt gemaakt van streekeigen soorten. Voor een toelichting op de 
landschapsmaatregelen wordt verwezen naar paragraaf 3.2 en bijlage 1 van deze toelichting. Geconcludeerd 
wordt dat het initiatief past binnen het Landschapsontwikkelingsplan. 

4.3.4 Casco-benadering in Noordoost-Twente  

4.3.4.1 Algemeen  

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig 
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen 
om zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een 
beter functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.  

Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van Noordoost-
Twente over een generieke methode 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 uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.  

4.3.4.2 Casco-benadering in de praktijk  

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen 
hebben doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een 
eigen kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap.  

Het kan daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht 
om dit casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 
‘kleinschalige groene karakter’ van het landschap in totaliteit. 

De regels van de casco-benadering gelden niet voor: 

 Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).  
 Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).  
 Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.  
 Boomgaarden.  
 Bos groter dan 0,5 hectare.  

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente. 

De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen weergegeven, zie de navolgende 
tabel. 
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Landschapstype Opmerking 

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden 

Elementen die niet tot het casco behoren Mogen verplaatst worden, als aan de regels van 
de casco-benadering wordt voldaan 

Te compenseren elementen Locaties waar de initiatiefnemer de elementen 
heen kan verplaatsen 

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit 
de beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties: 

1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een 
lijn uit de casco-kaart. 

2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil 
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de casco-kaart. 

3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren 
element ligt of op de casco-kaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 
(afwijking compensatie). 

Zoals ook blijkt uit de in figuur 4.7 opgenomen uitsnede van de casco-kaart behoren enkele bestaande 
groenstructuren in en rond het plangebied tot het Casco. 

 

Figuur 4.7 Uitsnede Casco-kaart (Bron: Provincie Overijssel) 

4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan de “Casco-benadering in Noordoost-Twente”  

Ten aanzien van het plangebied wordt opgemerkt dat de bestaande houtwal op het erf en de bomen langs de 
Beekdorpweg (zie figuur 4.7) zijn aangemerkt als zijnde als ‘Onderdeel Casco’. Delen van de Beekdorpweg 
waarlangs geen bomen aanwezig zijn, zijn aangemerkt als ‘Casco nieuwe lijnen’. 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3 wordt de bestaande houtwal versterkt tot erfbosje en wordt langs de 
Beekdorpweg ter hoogte van de compensatiewoning een bomenrij aangeplant. Hiermee worden bestaande 
casco-onderdelen behouden en versterkt en worden nieuwe casco-lijnen gerealiseerd. Geconcludeerd wordt 
dat met de uitvoering van het Ruimtelijk kwaliteitsplan volledig wordt voldaan het Casco-beleid.  

4.3.5 Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood 

De uitvoering van een rood voor rood plan dient een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de beeldkwaliteit te 
zijn. De kwalitatieve inpassing in het landschap dient mede door middel van een beeldkwaliteitsplan 
(architectonisch) gewaarborgd te zijn. Er is, in samenhang met het Rood voor Rood beleid van de gemeente 
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Dinkelland, ten behoeve van de welstand, een algemeen beeldkwaliteitsplan Rood voor rood opgesteld dat 
van toepassing is op Rood voor Rood bouwplannen. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'oude' en 'jonge' landschapstypen binnen 
de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Het plangebied bevindt zich in een oud landschap. In dit gebied 
wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te kiezen dan in de jongere landschapstypes. Dit heeft 
betrekking op situering, volume, kapvorm, detaillering en kleurgebruik . Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen 
in bijlage 2 van deze toelichting. Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen 
woning zal de welstandstoets plaatsvinden op basis van de criteria die in het beeldkwaliteitsplan zijn 
opgenomen. 

4.3.6 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past 
binnen de gemeentelijke beleidskaders.   
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage. 

Opgemerkt wordt dat de voormalige bedrijfswoning uitsluitend daar waar relevant nader wordt beschouwd. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Wettelijk kader 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

5.1.2 Situatie plangebied 

Het plan voorziet in de realisatie van een geluidgevoelig object, namelijk de compensatiewoning aan de 
Beekdorpweg. De bestaande woning binnen het plangebied blijft ongewijzigd en wordt daarom niet (opnieuw) 
getoetst. Dit is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 76 van de Wgh waarin bepaald is dat de 
geluidsbelasting van een aanwezige weg op bestaande woningen niet opnieuw getoetst hoeven te worden aan 
de grenswaarden. Hieronder valt het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning. 

5.1.2.1 Industrielawaai 

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven 
op de nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering). 

5.1.2.2  Railverkeerslawaai  

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen.  

5.1.2.3  Wegverkeerslawaai 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied 
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied).  

De nieuwe woning ligt in ‘buitenstedelijk’ gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in 
art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Beekdorpweg. De compensatiewoning wordt op een afstand van circa 
45 meter uit de wegas van de Beekdorpweg gesitueerd. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op 
de gevels van een woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB. 
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Gelet op de beperkte verkeersintensiteiten op de Beekdorpweg, kan ervan uit worden gegaan dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden ter plaatse van de geplande compensatiewoning. 
Hierdoor wordt gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuw te 
realiseren compensatiewoning inzake wegverkeerslawaai. Nader onderzoek inzake wegverkeerslawaai wordt 
niet noodzakelijk geacht. 

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740. 

5.2.2 Situatie plangebied 

Door Rouwmaat Groep is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de compensatiekavel. 
De resultaten van het verkennend onderzoek worden hierna behandeld. Voor de rapportage van het 
verkennend onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting.  

Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 

 in de grond geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde en/of detectiegrens; 

 het grondwater licht verontreinigd is met Barium en Nikkel. 

Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel 
door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan 
(natuurlijke) achtergrondwaarden. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het 
opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen 
waargenomen. 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen bezwaar het 
onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. 

5.2.3 Conclusie  

De milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 
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In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM2,5 en PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de 
Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

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

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2, PM2,5 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze ‘gevoelige bestemmingen’ zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

5.3.2  Situatie plangebied 

Het plan betreft het toevoegen van één woning binnen het plangebied en het wijzigen van het agrarisch 
bouwvlak naar een woonbestemming waardoor in de toekomst geen agrarische bedrijfsactiviteiten meer zijn 
toegestaan. In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die 
niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van dit project in 
vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend project ‘niet in 
betekenende mate bijdraagt’ aan de luchtverontreiniging.  

Tevens wordt opgemerkt dat de functie niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van 
het Besluit gevoelige bestemmingen. 

5.3.3 Conclusie 

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

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
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ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
 het Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999); 
 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor 
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:  

 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
 de Regeling basisnet; 
 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en omgeving 
weergegeven. 

 

Figuur 5.1  Uitsnede Risicokaart (Bron: Riscicokaart) 
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Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat het plangebied:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

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

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

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

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie 
dat deze afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een 
passende afstand van bedrijven worden gesitueerd.  

5.5.2 Gebiedstypen  

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’.  

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt 
het buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. 

Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
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direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  

Het plangebied is gelegen in het buitengebied, waar geen sprake is van een matige of sterke functiemenging. 
Derhalve wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk”. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3  Situatie plangebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  

Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving 
waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het plan 
leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.  

In dit geval wordt de voormalige bedrijfswoning bestemd als burgerwoning en wordt een compensatiewoning 
toegevoegd. De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm 
van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins sprake. 

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie (compensatiewoning) binnen het plangebied hinder ondervindt 
van bestaande functies in de omgeving. Nabij het plangebied is een aantal agrarisch bedrijven aanwezig. 

Bij veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand 
veelal voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de 
adviesafstanden maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor 
vergunningplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van 
toepassingen zijnde aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst. 

Voor veehouderijen geldt, het aspect geur buiten beschouwing latend, een grootste richtafstand van 30 meter. 
Hierna zijn de onderlinge afstanden (gemeten van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf en het plangebied) 
van de omliggende bedrijven weergegeven: 

 Weertsweg 1: 196 meter 
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 Bornsestraat 20: 350 meter 
 Beekdorpweg 16a: 272 meter 

Gezien het vorenstaande wordt voor wat betreft de in de omgeving aanwezige milieubelastende functies in 
alle gevallen voldaan aan de genoemde richtafstanden (zonder toetsing aan het aspect geur). Gezien de ruime 
afstanden tot omliggende milieubelastende functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van de 
compensatiewoning sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en de omliggende milieubelastende 
functies niet onevenredig in hun bedrijfsvoering beperkt. 

5.5.4 Conclusie milieuzonering 

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

5.6 Geur 

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit 

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

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

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

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:  

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

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

5.6.2  Situatie plangebied 

Met dit plan wordt een nieuw geurgevoelig object toegestaan, namelijk de compensatiewoning. In de 
omgeving van het plangebied bevindt zich een aantal grondgebonden veehouderijen. Voor dergelijke 
bedrijven geldt een vaste afstand van 50 meter. Hierna zijn de onderlinge afstanden (gemeten van het 
bouwvlak van het agrarisch bedrijf en het plangebied) van de omliggende bedrijven weergegeven: 

 Weertsweg 1: 196 meter 
 Bornsestraat 20: 350 meter 
 Beekdorpweg 16a: 272 meter 

Gelet op deze afstanden voldoende voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van het 
plangebied. Gelet op de afstanden wordt ruimschoots voldaan aan de vaste afstand, is er sprake van goed 
woon- en leefklimaat in het plangebied en worden omliggende veehouderijen niet in hun bedrijfsvoering 
belemmerd.  
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5.6.3  Conclusie  

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan.  

5.7 Ecologie 

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

Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het 
onderzoek worden hierna toegelicht. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 4. 

5.7.1 Gebiedsbescherming 

5.7.1.1  Natura 2000-gebieden  

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment 
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal 
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door 
de Minister van EZ.  

Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
“Lemselermaten” is gelegen op circa 2,8 kilometer van het plangebied. De planologische mogelijkheid voor het 
exploiteren van een veehouderij wordt verwijderd en er wordt één extra woning toegestaan. Gezien de aard 
van de ontwikkeling en de afstand tot de Natura 2000-gebieden wordt geconcludeerd dat als gevolg van de in 
dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen sprake is van significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  

5.7.1.2  Ecologische Hoofdstructuur  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is, als onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) de kern van het 
Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening 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. In figuur 5.2 is de ligging van 
het plangebied ten opzichte van de EHS weergegeven. 

 

Figuur 5.2   De ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de concreet begrensde EHS. Het plangebied ligt op circa 10 meter van de 
EHS, aan de overzijde van de Beekdorpweg. De planologische mogelijkheid voor het exploiteren van een 
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veehouderij wordt verwijderd en er wordt één extra woning toegestaan. De invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen negatief effect op de kernkwaliteiten en 
omgevingscondities van de EHS heeft. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing aangevraagd te worden. 

5.7.2  Soortenbescherming 

5.7.2.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

5.7.2.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren, nesten, holen 
of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Ook is onderzocht of 
de voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermd leefgebied van dieren. 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een deel van een (voormalig) agrarisch erf en een strook grasland. De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een weinig geschikte habitat voor 
beschermde soorten. 

Mogelijk foerageren incidenteel en kortstondig sommige grondgebonden zoogdieren- , amfibieën- en 
vleermuissoorten in het onderzoeksgebied en nestelen er vogels in de beplanting en de gebouwen. De 
amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen bezetten geen vaste verblijf- of voortplantingslocaties 
in het onderzoeksgebied en de functie als foerageergebied wordt door de voorgenomen activiteit niet 
aangetast. De voorgenomen activiteit heeft voor deze soorten geen wettelijke consequenties.  

Met inachtneming van bezette vogelnesten, vormt de Ff-wet geen belemmering voor uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten. Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing ex. art. 75C van de 
Ff-wet aangevraagd te worden. 

5.7.3 Conclusie 

De ecologische aspecten vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.8.1 Archeologie 

5.8.1.1  Algemeen 

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met 
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht 
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te 
houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek 
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot 
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  
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5.8.1.2 Situatie plangebied 

De gemeente Dinkelland beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Een uitsnede van de 
gemeente archeologische verwachtingskaart is opgenomen in figuur 5.3. Het plangebied is weergegeven 
middels het blauwe kader.  

 

Figuur 5.3  Archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Dinkelland)  

 

Het plangebied ligt in de gebiedstypen: 

 “Dekzandwelvingen en –vlakten” In dit gebiedstype is archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij 
bodemingrepen met een groter oppervlak dan 5.000 m² en die dieper reiken dan 40 cm.  

 “Dekzandhoogten en –ruggen met plaggendek”. In dit gebiedstype is archeologisch onderzoek is 
noodzakelijk bij bodemingrepen met een groter oppervlak dan 2.500 m² en die dieper reiken dan 40 
cm.  

 Tevens ligt nagenoeg het gehele plangebied in “bufferzones” rond omliggende erven. In deze 
bufferzones is archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bodemingrepen met een groter oppervlak 
dan 2.500 m² en die dieper reiken dan 40 cm.  

Aangezien de omvang van de bodemingrepen ruim beneden de onderzoeksgrenzen blijven, wordt een 
archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

5.8.2 Cultuurhistorie 

5.8.2.1  Algemeen  

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

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

5.8.2.2  Situatie plangebied 

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in het 
plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe nabijheid 
van het plangebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden.  
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In de nabijheid van het plangebied is een rijksmonumentale driekapsboerderij (Akkerhuisweg 1) aanwezig. 
Voorliggende ontwikkeling zorgt niet voor een beperking van de zichtbaarheid of andere negatieve invloed op 
de monumentale waarde. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan. 

5.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van 
negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden. 

5.9 Besluit milieueffectrapportage 

5.9.1  Kader 

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, ook wanneer ontwikkelingen onder 
de in bijlage D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.  

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-
lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-
regelgeving, 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 en de kenmerken van de potentiële 
effecten. 

5.9.2  Situatie plangebied 

5.9.2.1  Artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 2,8 kilometer afstand van het plangebied. Van een 
aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied zal, gelet op de aard en omvang 
van het plan dan ook geen sprake zijn. Een passende beoordeling op basis van artikel 19j van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is in verband met deze ontwikkeling dan ook niet noodzakelijk. Derhalve is geen 
sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

5.9.2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar 
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook 
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura 
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS. Gelet op de aard van het voornemen en de grote afstand tot 
Natura 2000-gebieden, kan worden geconcludeerd dat sprake is van een activiteit die als verwaarloosbaar kan 
worden beschouwd. Nader onderzoek naar de stikstofdepositie is niet noodzakelijk.  
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5.9.2.3  Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in een directe eindbestemming waardoor, indien  
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake kan zijn van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. In 
het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D 
van het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.'   

Aangezien hier sprake van is, dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier is sprake 
van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  

Als het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen 
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij 2.000 woningen of meer 
of een oppervlakte van 100 hectare of meer. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook 
wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2.000 of meer woningen of 100 
hectare of meer) wordt vergeleken met de omvang van de voorgenomen ontwikkeling (toevoeging van één 
woning), wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een activiteit die vele 
malen kleinschaliger is. 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de aan bod gekomen milieu- en 
omgevingsaspecten in dit hoofdstuk en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken. 

5.9.3  Conclusie Besluit m.e.r. 

Dit plan is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen te verwachten 
als gevolg van de vaststelling van dit plan. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1  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. 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. 

6.1.2 Rijksbeleid 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het 
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van 
water. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en klimaatbestendige 
watersystemen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke 
aspecten de status van structuurvisie. 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem 
in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie 
‘vasthouden, bergen, afvoeren’ in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het 
Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in 
waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in 
de planvorming wordt gewaarborgd.  

Het bestuursakkoord water richt zich primair op het vergroten van de doelmatigheid van het beheer van het 
watersysteem en de waterketen. De doelen, zoals deze eerder zijn verwoordt in het NBW (2003 en 2008) op 
het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en duurzaamheid, blijven 
onverkort van kracht. 

6.1.3  Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel 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. 

6.1.4 Waterschap Vechtstromen 

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Vechtstromen, Groot 
Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze waterschappen 
de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe Waterbeheerplan 
is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit Waterbeheerplan zijn 
inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in Rijn-Oost.  

De waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht zijn op 1 januari 2014 gefuseerd. Op dit moment heeft 
waterschap Vechtstromen nog geen eigen waterbeheerplan daarom wordt, temeer omdat de 
waterbeheerplannen in het deelstroomgebied Rijn-Oost, inhoudelijk grotendeels hetzelfde zijn, ingegaan op 
het beleid van het voormalige waterschap Regge en Dinkel. 
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Waterschap Regge en Dinkel heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010-2015. Dit plan gaat 
over het waterbeheer in de hele stroomgebieden van de waterschappen en het omvatten alle watertaken van 
de waterschappen: waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.  

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

De twee belangrijkste onderdelen van het waterplan worden gevormd door:  

 het tekort aan waterberging in het landelijk gebied;  
 de inpassing van inrichtingsmaatregelen binnen de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water.  

6.2 Waterparagraaf  

6.2.1  Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
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. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

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). 

6.2.2  Watertoetsproces  

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de ‘normale procedure’, 
aangezien een beperkingsgebied is geraakt. Het watertoetsresultaat is opgenomen in bijlage 5 van deze 
toelichting. Hierna zal nader worden ingegaan op de waterhuishoudkundige situatie in het plangebied. 

6.2.3  Watertoetsproces  

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen 
schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied 
geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. Tevens is er geen toename van het verharde 
oppervlak. 

Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, 
primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 

In het plan wordt het afvalwater van de compensatiewoning afgevoerd via het rioolstelsel. Hemelwater wordt 
ter plaatse geïnfiltreerd. 
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

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

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden 
bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

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

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1)  
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

• Wijze van meten (Artikel 2)  
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en 
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering 
begrepen moeten worden.  

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

 Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan. Hierbij gaat het in 
beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies;  



Bestemmingsplan Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo 
Vastgesteld 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

45 

 Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier 
vastgelegd. In enkele regels wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding; 

 Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
bouwmogelijkheden;  

 Specifieke gebruiksregels: eisen die gesteld zijn aan de wijze waarop bebouwing en gronden worden 
gebruikt;  

 Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
gebruiksmogelijkheden;  

 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden: (indien van toepassing); omgevingsvergunningenstelsel. 

 Wijzigingsbevoegdheden: (indien van toepassing): onder welke voorwaarden mag de bestemming 
worden gewijzigd. 

In paragraaf 7.3 wordt de bestemming nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen. 

7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 6) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage.   

 
• Algemene bouwregels (Artikel 7) 

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen van bebouwing op korte afstand van  
wegen beschreven. 

 
• Algemene gebruiksregels (Artikel 8) 

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het 
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich 
mee dat de bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet 
zijn.  

 
• Algemene afwijkingsregels (Artikel 9) 

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  

 
• Overige regels (Artikel 10) 

In dit artikel zijn bepalingen ten aanzien van uitsluiting aanvullende werking van welstandscriteria, 
nadere eisen en bebouwingsgrenzen opgenomen. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

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

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
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mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is. In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.  

 

Agrarisch - 1 (Artikel 3) 

Het geldend agrarisch bouwvlak wordt deels omgezet in ‘Wonen’ en deels in ‘Agrarisch – 1’ zonder bouwvlak. 
Hiermee worden de mogelijkheden voor een agrarisch bedrijf ter plaatse ‘wegbestemd’. 

De gebiedsbestemming ‘Agrarisch – 1’ omvat de agrarische gebieden waar landbouw en landschap 
nevengeschikt zijn. De gronden zijn bestemd voor het agrarisch gebruik. De bestemming "Agrarisch - 1" is 
tevens gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en 
cultuurhistorische waarden. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden alsmede 
doeleinden van agrarisch natuurbeheer zijn binnen deze agrarische gebiedsbestemming van ondergeschikt 
belang. Tevens is ondermeer extensief dagrecreatief medegebruik toegestaan. Het gaat dan om 
medegebruiksvormen als wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën. Vis- of picknickplaatsen worden ook 
gerekend tot extensief dagrecreatief medegebruik. Daarnaast zijn wegen, paden, tuinen en erven aangrenzend 
aan de bestemming ‘Wonen’ toegestaan. 

Het bouwen van gebouwen  en overkappingen is niet toegestaan. Voor andere bouwwerken, zoals erf- en 
terreinafscheidingen, is een maximale bouwhoogte vastgesteld. In de bestemming zijn een aantal specifieke 
gebruiksregels opgenomen. Tevens is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor werken en 
werkzaamheden. 

 

Wonen (Artikel 4) 

De burgerwoningen in het buitengebied zijn onder de bestemming ‘Wonen’ gebracht. De woonfunctie kan bij 
recht gecombineerd worden met een aan-huis-verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Per 
bestemmingsvlak is één woning toegestaan. De bouwregels zijn opgesplitst in bouwregels voor: 

 Hoofdgebouwen; 
 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; en aangebouwde bijbehorende bouwwerken; 
 Bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

In de bestemming zijn een aantal specifieke gebruiksregels, afwijkingsbevoegdheden en 
wijzigingsbevoegdheden opgenomen. In de specifieke gebruiksregels van deze bestemming is de 
voorwaardelijke verplichting opgenomen. De voorwaardelijke verplichting voorziet in een borging van de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het Ruimtelijk kwaliteitsplan 
(Bijlage 1 van de regels). Deze borging is gekoppeld aan de ingebruikname van de nieuwe woningen binnen het 
plangebied. 

 

 

Waarde – Landschap (Artikel 5) 

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen. De dubbelbestemming is opgenomen ter plaatse van de bestaande waardevolle 
houtwal.  

crosslink#False
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HOOFDSTUK 8  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. Ten 
behoeve van deze ontwikkeling is een rood-voor-rood overeenkomst (anterieure overeenkomst) met de 
initiatiefnemer gesloten. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 
Wro geen exploitatieplan nodig.   
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG EN INSPRAAK 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn.  

9.1  Vooroverleg  

9.1.1  Het Rijk  

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

9.1.2  Provincie Overijssel  

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 van de Bro heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen 
waarvoor geen vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt en 
een zogenoemde ‘Vooroverleglijst ruimtelijke plannen’ opgesteld.  

Voor plannen in de groene omgeving/ buitengebied is in deze lijst onder B, lid 4 opgenomen: 

4. Agrarische bouwblokken, Rood voor Rood en VAB’s 

Plannen/projectbesluiten voor uitbreiding van agrarische bouwblokken, Rood voor Rood en Vrijkomende 
Agrarische Bedrijfslocaties (VAB’s) mits passend in een gemeentelijk kwaliteitskader dat in lijn is met het 
Werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en de Omgevingsvisie Overijssel 2009. Voor plannen en besluiten 
die (tevens) andere provinciale belangen raken (zoals EHS en verblijfsrecreatie) blijft vooroverleg noodzakelijk. 

In dit geval betreft het een Rood-voor-rood project, dat in lijn is met het Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 
Tevens is er geen sprake van andere provinciale belangen. Derhalve is vooroverleg met de provincie Overijssel 
niet noodzakelijk. 

9.1.3  Waterschap Vechtstromen 

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een 
‘normale procedure’. Derhalve is vooroverleg met het waterschap noodzakelijk. 

9.2  Inspraak 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt geen voorontwerp-
bestemmingsplan ter visie gelegd. 

9.3  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 9 september 2016 voor 6 weken ter inzage gelegen. In 
deze periode heeft een ieder gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen. Er is één zienswijze ingediend. In 
bijlage 6 ‘Reactienota zienswijzen’ wordt de ingekomen zienswijze samengevat en vervolgens van een 
gemeentelijk standpunt voorzien. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
 

Bijlage 1 Ruimtelijk kwaliteitsplan 

Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood 

Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek 

Bijlage 4 Quickscan natuurwaardenonderzoek 

Bijlage 5 Watertoetsresultaat 

Bijlage 6 Reactienota zienswijzen 
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1  I NTRODUCT I E

1.1. AANLEIDING

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om uitwerking te geven aan de 

erfinrichting als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging op het 

perceel aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo. Op het perceel staat 

momenteel een woning met enkele agrarische opstallen. De opstal-

len kunnen als landschapsontsierend worden beschouwd aangezien 

ze geen bijzondere vorm of verschijning kennen. Middels de rood-

voor-rood regeling wordt mogelijk gemaakt dat er op deze locatie 

één nieuwe compensatiewoning met bijgebouw gerealiseerd kan 

worden. Voor deze ontwikkeling is een juiste landschappelijke 

inpassing gewenst.

Het erf ligt in het het zogeheten essen- en hoevenlandschap. De 

nieuwe woning vormt gezamenlijk met naastgelegen opstallen 

een cluster van gebouwen die zich als eenheid in het landschap 

presenteert. De nieuwe woning met bijgebouw zal hier ruimtelijk 

een onderdeel van zijn. 

Locatie plangebied



2 Agrarisch cultuurlandschap Essen en Hoevenlandschap

Natuurlijke laag Dekzand

2  V IGEREND BE-
LE I D

2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL

De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan 

samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale 

beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Pro-

vincie Overijssel stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

Bestaande kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten 

verbindingen worden gelegd tussen deze bestaande kwaliteiten en 

nieuwe ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen 

moeten bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Voor het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 

vormen essentiële gebiedskenmerken het uitgangspunt.

GEBIEDSKENMERKEN

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken binnen 

de Omgevingsvisie toegelicht:

• De natuurlijke laag

• De laag van het agrarisch-cultuur landschap

• De stedelijke laag (hier n.v.t.)

• De lust en leisure laag (donkerte)

2.2. NATUURLIJKE LAAG:   
DEKZANDVLAKTE EN -RUGGEN

Het plangebied ligt in het type ‘Dekzandvlakte en –ruggen’. Dit 

beslaat een groot deel van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 

grote delen een reliëfrijk zandlandschap achter, dat zich kenmerkt 

door relatief grote verschillen in droog en nat, en hoog en laag ge-

bied. De bodem bestaat uit podzolgronden. Van oorsprong komen 

er op deze gronden win- 

tereiken -beukenbossen voor op de hoge delen en op de lage delen 

berken-zomereiken- en elzen-eikenbossen.

2.3. AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP: ESSEN- EN 
HOEVENLANDSCHAP

Het oude hoevenlandschap vormt een landschap met verspreide 

erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote 

essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe 

ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes 

die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 

de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer 

kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere 

maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke  onder-

grond.

Het vormt een essenlandschap in het klein met een samenhangend 

systeem van es/kamp, erf op de flank, natte laagtes en – voorma-

lige – heidevelden. (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw). De grote 

natte broekgebieden ondergingen een vergelijkbare ontwikkeling, 

waardoor de natte en de droge jonge ontginningen nu gelijkenis 

vertonen. Daarnaast zijn vanaf 1750 vanuit de landgoederen en 

buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht 

en houtproductie bebost. Erven liggen als blokken aan de weg 

geschakeld. Wegen zijn lanen met lange rechtstanden. Vaak zijn het 

‘inbreidings’landschappen met rommelige driehoekstructuren als 

resultaat.

2.4. LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN

Binnen het landschapsontwikkelingsplan Noord-Oost Twente valt 

het erf in deelgebied 6. ‘De bekken van Hengelo’.  

Het landschapstype is het essenlandschap.

SFEERBEELD

Het betreft hier een agrarisch cultuurlandschap dat gekenmerkt 
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wordt door een rijke kleinschalige verweving van groenstructuren 

en paden.Op de overgang van de open essen en kampen op de 

hogere delen naar de lagere delen, ligt een compositie van land-

schapelementen (zoals houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en 

verspreide erven in Twentse stijl. Hier worden kleinschalige ont-

wikkelingen van wonen, recreatie en groen gestimuleerd. Rond de 

kransessen en rond grote escomplexen vormen de erfensembles en 

beplantingen kleinschalige randen rond de grote open ruimten. De 

ervenclusters zijn compact met elkaar verweven door een netwerk 

van houtsingels, bosjes, erfbeplantingen en routes.

Voorbeelden vormen onder andere de randen van grote oude 

escomplexen bij Ootmarsum, Lemselo-Rossum-Volthe, Saas-

veld-Weerselo en Gammelke. 

ONTWIKKELINGSRICHTINGEN

Behoud landschapswaarden

Hieronder vallen essen- en kampenlandschappen met hoge land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden en een hoge mate van 

gaafheid (deze gaafheid is bepaald op basis van enkele veldbezoe-

ken). Behoud van de landschappelijke en

cultuurhistorische kwaliteiten vormt het hoofdaccent, zoals behoud 

van karakteristieke steilranden, houtsingels- en wallen rond essen 

en kampen en erfbeplantingen. De gebieden vallen grotendeels 

binnen de in het kader van de reconstructie aangegeven verwe-

vingsgebieden, met een dubbelaccent op grondgebonden land-

bouw en landschap/cultuurhistorie (streefbeeld 2015).

HERSTEL EN VERSTERKING 

LANDSCHAPSWAARDEN

Herstel en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden is van toepassing in gebieden waar de gaafheid is vermin-

derd en waar landschapsherstel wenselijk is om de herkenbaarheid 

van het gebied te vergroten.

Daarnaast vallen hieronder gebieden waar een stevige (ruimtelijke) 

landschapsstructuur noodzakelijk is, bijvoorbeeld in gebieden waar 

de verstedelijkingsdruk hoog is. Gestreefd wordt naar herstel en 

versterking van de de fijnmazigheid en verwevenheid van het land-

schap door aanleg van groenblauwe structuren in een netwerk van 

o.a. houtwallen, singels bosjes, erfbeplantingen en paden.

Het toekomstbeeld is een agrarisch cultuurlandschap. Het open ka-

rakter, de bolling en steilranden van de essen en kampen is als één 

geheel behouden en versterkt. De essen en kampen kennen een 

agrarisch gebruik. Op de overgang van de open essen en kampen 

op de hogere delen naar

de lagere delen, ligt een compositie van landschapelementen (zoals 

houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en verspreide erven. 

Binnen de kleinschalige randen van de essen en kampen is ruimte 

voor kleinschalige bescheiden ontwikkelingen van onder andere de 

woonfunctie, de dag- en verblijfsrecreatieve functie. 

Gestreefd wordt naar eigentijdse compacte erf-ensembles die 

voorbouwen op de identiteit van het Twentse erf en die met el-

kaar verweven zijn door een netwerk van routes en beplantingen.

Het accent ligt op herstel van de landschapswaarden

Het plangebied ligt in het essenlandschap
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2 RU IMTEL I J K 
KWALITE ITSPLAN

2.1. SITUATIE

Het erf ligt op de kruising van de Beekdorpweg en de Akkerveld-

weg.  De ontsluiting van het erf is aan de Beekdorpweg. De woning 

(het hoofdgebouw) staat aan de Beekdorpweg, van oorsprong de 

voorzijde van het erf. Aan de zuidzijde van het erf staan enkele 

agrarische opstallen. Deze zullen in het kader van de regeling rood-

voor-rood allemaal gesloopt worden. Aangezien de stallen gesloopt 

worden en er een compensatiewoning aan de oostzijde van het be-

staande erf gebouwd wordt, zal het geheel goed ingepast moeten 

worden. De grote bomen op het erf en het aanwezige erfbosje aan 

de noordzijde van het erf maken het erf karakteristiek en streekei-

gen. Een zorgvuldige inpassing is daardoor wenselijk.  

2.2. UITGANGSPUNTEN INRICHTING ERF

• sloop stallen

• rooien verharding (zie afbeelding)

• een compensatiewoning aan de oostzijde van het bestaande 

erf

• de nieuwe woning moet aansluiten op het landelijke karakter 

van het erf

• deels zicht op erf behouden

• het erf moet aan blijven sluiten op bestaande landschappelijke 

structuren

• deze structuren versterken met streekeigen beplanting als 

hagen, bosjes en bomen

• ontsluiting erf op de beekdorpweg

• keren en parkeren op eigen erf

 

Locatie inventarisatie
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2.3. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

De afbeelding op pagina 8 en 9 geeft de gewenste situatie voor het 

plangebied aan het Beekdorpweg 7 weer. Bijlage 1 geeft het plan 

op schaal weer.

Vanuit de overheid wordt onder meer medewerking aan boven-

genoemde ontwikkeling verleend indien de ruimtelijke kwaliteit 

gewaarborgd en zo mogelijk versterkt kan worden. Het belangrijk-

ste doel hierbij is de leefomgeving te beschermen. Het initiatief 

moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, ruimtelijke situatie. 

De investering in de ruimtelijke kwaliteit is op te delen in een ba-

sisinspanning (het landschappelijk goed inpassen van het erf) en de 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

BASISINSPANNING:

• aanplant van een ‘erfbosje;

• de nieuwe woning, het bestaande erf en de bijgebouwen moe-

ten als eenheid in het landschap gezien worden;

• het groene karakter van het erf wordt versterkt met een erf-

bosje, bomen en hagen;

• keren en parkeren op het erf;

• het erf wordt niet geheel afgeschermd.

EXTRA KWALITEITSIMPULS:

• sloop landschapsontsierende opstallen;

• gebiedsvreemde beplanting op het bestaande erf rooien en 

vervangen door streekeigen onderbeplanting;

• erfverharding en kuilopslagen worden opgeruimd;

• de ruimtelijke kenmerken van het landschap vormen belang-

rijke uitgangspunten voor het uitwerken van het plan. Het 

betreft hier de beslotenheid en het gebruik van inheemse ge-

sloten beplanting en bomen op of nabij het erf. Met de sloop 

van de stallen en het rooien van gebiedsvreemde beplanting 

krijgt het erf een forse kwaliteitsimpuls. Het gebied sluit 

daardoor beter aan op het kleinschalige, hoog gewaardeerde 

landschap dat fungeert als mixlandschap van wonen werken 

en recreeren. 

Ter compensatie van de sloop zal een woning nabij het bestaan-

de erf worden toegevoegd. Er is gekozen om de woning aan de 

oostzijde deels op het bestaande bouwblok te positioneren. In het 

essen- en hoevenlandschap staan gebouwen verspreid en kennen 

ze geen duidelijke structuur. Er is daarom gekozen de woning en het 

nieuwe bijgebouw ook verspreid van de bestaande bebouwing te 

positioneren. De woning en het bijgebouw zullen qua verschijning 

op elkaar moeten aansluiten. Wel dient het bijgebouw qua vormge-

ving en materialisatie onderdanig aan de woning te zijn. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan een andere gevelbekleding en dakbedekking. 

De oostzijde van het erf zal op enkele bomen na open blijven. Het 

zicht op de woning en de tuin maakt dat het een fraaie entree naar 

het erf  vormt. Het nieuw aan te planten erfbosje geeft het erf een-

heid en een groen karakter. Met een lage haag (maximaal 1 meter) 

wordt een natuurlijke afscheiding tussen tuin en erf gemaakt zon-

der dat de woning verstopt wordt. Schuttingen moeten voorkomen 

worden. Daar waar privacy gewenst is, zal dit met een beukenhaag 

gecreëerd worden. Het liefst blijven de tuinen zo open mogelijk. 

de betaande woning blijft behouden

locatie voor de te bouwen compensatiewoning
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Op het bestaande erf komen veel waardevolle volwassen bomen 

voor. Deze bomen kunnen behouden blijven. Op de plek waar de 

stallen gesloopt worden zal grasland komen. Op het erf blijft vol-

doende ruimte om te keren en te parkeren.

Langs de Beekdorpweg wordt een bomenrij voorzien, deze bomen-

rij zal de bestaande groenstructuren met elkaar verbinden. Aan de 

oostzijde is recent een houtsingel aangeplant. Van oorsprong komt 

er geen beplanting op een es voor (zie historische kaart). Er is daar-

om bewust gekozen de zuidzijde van het weiland open te houden. 

Met de aanplant van extra groen op het erf langs de es en het open 

houden van de es wordt voldaan aan de landschapscriteria. 

het huidige landschap lijkt nog op dat van 1900

het landschap rond 1900 

bestaande inrit wordt toegang naar nieuwe woning

één van de te slopen opstallen
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• bomen met 2 boompalen en band;

• bomen in gras ook met 2 maaipalen 30cm;

• indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweid door vee of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden beschermd tegen vraatschade/aanrijschade/verdichting van de wor-

telzone.

NUMMER KAART SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC. PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

B1 Alnus cordata Hartvorminge els 100% solitair min. 8 meter 14-16 7

B2 Malus/Pyrus/Prunus Hoogstamfruitbomen 100% blok 7 x 7 meter 10-12 3

B3 Juglans rega Walnoot 100% solitair min. 8 meter 14-16 2

B4 Tillia tomentosa Zilverlinde 100% solitair min. 8 meter 14-16 4

B5 Quercus robur Zomereik 100% groep min. 8 meter 14-16 9
HAGEN SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

H1 (70 m1) Acer campestre Veldesdoorn 100% driehoeks 0,20 x 0,20 80-100 350
ERFBOS (2300 M2) SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

Crateagus monogyna Eenstijlige meidoorn 25% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 575

Prunus spinosa Sleedoorn 25% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 575

Corylus avalana Hazelaar 20% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 460

Ilex aquifolium Scherpe Hulst 10% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 230

Viburnum opulus Geldersche roos 20% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 460

BEPLANTING
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oud landschap jonglandschap

In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te kiezen dan in de jon-
gere landschapstypes. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, detaillering en 
kleurgebruik. In dit gebied zijn de grote pannen gedekte zadelkappen (met name rood) 
en rechte topgevel (eventueel bekleed met hout) kenmerkend.  Woningen hebben een 
duidelijke voor- en achterzijde. Waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde 
naar het landschap gericht is. Bij de oudere erven komt incidenteel een gevelbeëindiging 
door middel van een wolfseind voor. In dit gebied wordt aandacht besteed aan de detail-
lering, waarbij daken vaak beëindigd worden met een windveer. Nieuwe type bouwvormen 
en retro-types zoals notariswoning verdragen zich slecht met de kenmerken van dit gebied.

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gereali-
seerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste 
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met 
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en 
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of 
het landschap gericht is.  De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het 
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is. 
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Kampen

oud erf
(weggekeerd) van de weg

(weggericht)

aan de wegvan de weg
(weggericht)

aan de weg
(dwars)

van de weg
(landschapgericht)

aan de weg
(haaks)

oud erf
(landschapsgekeerd)

Essen Maten/Flier Veen Heide

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak incidenteel wolfseind

snedes

              dwars                       gekoppeld     gesleept uit de kap          geschakeld       afwijkende helling                erker     uitgebouwde kamer

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak 

La
nd

sc
ha

ps
ty

pe
Er

ft
yp

e
A

m
bi

tie

Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven 

loggia en onderschoer    hoog voorhuis

Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt

principe rijke detaillering 
(alleen in oud landschap)

inspiratie gevelopeningen

principe: voor- en achterhuis 
(in oud- en jong landschap)

principe sobere detaillering
(in oud- en jong landschap)

eigentijdse architectuur (gebaseerd op traditie) is altijd mogelijk

Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.
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gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk 
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)  

dakbedekking: alleen matte dakbedekking; gebakken pannen en zink 
voor woningen; gebakken pannen, zink en golfplaten voor bijgebouwen 

glas kan op diverse manieren 
worden toegepast  

Criterium: toepassen van natuurlijke materialen (uitgezonderd riet) in een gedekte kleurstelling, passend bij de gekozen architectuur en de karakteristieken van het buitengebied

De afbeeldingen zijn ter inspiratie en kunnen als bouwstenen genomen worden voor een ontwerp. 
Ze geven ook principes weer waarbinnen de oplossingsrichting dient te worden gezocht.

Kies een erftype dat aansluit op het landschapstype en de specifieke kenmerken van de omgeving (V. = voorhuis; A. = achterhuis). Erfinrichting en beplanting versterken de erfopzet.
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Criterium: één hoofdgebouw per erf; de overige gebouwen zijn (vormgegeven als) bijgebouwen en ondergeschikt gepositioneerd; veldschuren zijn landschapsgerelateerd en staan vrij van de bebouwing op het erf

Traditionele uitwerking: 

Eigentijdse uitwerking:



Inspiratiefolder als handvat voor ontwikkeling in het kader van de Rood voor 
Roodregeling

U wilt uw erf veranderen met behulp van de rood voor rood regeling. Hiervoor sluit u 
met de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst af. Daarin staan de afspraken 
om ‘hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit’ op uw erf en in de directe omgeving te krijgen. 
Na sloop en nieuwbouw moet de omgeving er nog beter uitzien!

Voor uw nieuwe plan moeten het welstandbeleid en bestemmingsplan tegelijk 
worden aangepast. 

Waarom moet het welstandsbeleid worden aangepast voor uw plan? De ‘gebiedsge-
richte criteria’ in de welstandsnota van de gemeente gaan uit van de bestaande toe-
stand. Met nieuwe ontwikkelingen wordt geen rekening gehouden. En als wel sprake is 
van een nieuwe ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat deze moeten samenhangen 
met de bestaande (bedrijfs-)bebouwing op het erf. In het geval van Rood voor rood 
verdwijnt die bebouwing juist!

De gebiedsgerichte criteria zijn bovendien onvoldoende geschikt om de gewenste 
hoogwaardige kwaliteit te bereiken, die in de privaatrechtelijke overeenkomst is 
vastgelegd. Daarom zal zowel dit welstandsbeleid als het bestemmingsplan voor uw 
perceel door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

In deze folder vindt u inspiratie: hoe ziet dat er dan uit? De gemeente drukt de moge-
lijkheden van nieuwbouw op een erf in criteria uit. Deze criteria zijn op ontwikkeling 
gericht. De welstandstoets vindt plaats op grond van deze criteria. Als uw bouw- en 
erfinrichtingsplan voldoen aan de gewenste hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wordt 
de vergunning verleend. In uitzonderlijke gevallen kan het college van Burgemeester 
en Wethouders afwijken van het advies van de stadsbouwmeester door de toepassing 
van de hardheidsclausule in de welstandsnota van de gemeente.

Veel succes met uw plannen!

hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

In het buitengebied van de gemeentes Dinkelland en Tubbergen komen verschillende 
landschapstypen en erftypen voor. De gemeentes maken bij de nieuwe ontwikkelingen die 
gebruik maken van de rood voor rood regeling onderscheid tussen:

Oud landschap: kampenlandschap, essenlandschap en maten- en flierenlandschap;
Jong landschap: heide- en veenontginningenlandschap.

In welk gebied uw woning wordt gebouwd, kunt u in onderstaande kaart bepalen.

Deze folder geeft zowel voor het oude als het jonge landschap weer welke erftypen daar 
voorkomen, wat de bedoeling (ambitie) van de gemeente is en hoe de bebouwing eruit 
mag zien. Om een volledig overzicht krijgen van uw mogelijkheden is het verstandig de 
volgende stappen te doorlopen:
1. Bekijk op de kaart in welk landschapstype uw ontwikkeling zich bevindt.
2. Bekijk het schema en bepaal welk erftype u kiest voor uw ontwikkeling.
3. Neem kennis van de ambitie van de gemeente voor het landschapstype   
 waarin uw erf zich bevindt.
4. Stem het uiterlijk van uw woning af op de afbeeldingen bij de 
 onderwerpen hoofdvorm, aan- en uitbouwen, transformatie, gevelopbouw   
 en detail.
5. Gebruik materialen die worden getoond bij het onderwerp materialen. 
Opgemerkt wordt dat elke locatie en elke opgave anders is waardoor maatwerk per locatie 
van groot belang is. Deze folder is toepasbaar wanneer één woning wordt toegevoegd. Bij 
twee of meer woningen is aanvullend locatiespecifiek welstandsbeleid denkbaar. 

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een aanvraag 
om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur van de stads-
bouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van het gekozen erftype en 
hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspiratiebeelden in deze folder. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie van de gemeente.

7 februari 2014

oudlandschap

jonglandschap

Voor zonnepanelen en/of -collectoren op daken, voor zover vergunningplichtig, gelden in het hele gebied de onderstaande criteria. Als geen vergunning nodig is zijn dit aanbeve-
lingen. De panelen- of collectoren:
- liggen plat op het dakvlak; 
- worden evenwichtig geplaatst in een regelmatig patroon;
- hebben rondom (ook ter plaatse van elementen op het dak) nog een ruime strook dakvlak;
- zijn qua kleur, inclusief de randen, zoveel mogelijk afgestemd op het dakvlak.
Wanneer een groot oppervlak van het dak wordt voorzien van zonnepanelen- of collectoren verdient het de voorkeur om het dakvlak in zijn geheel uit te voeren als  (een dakvlak 
gelijkend type) zonnepaneel- of collector.
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1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 5 en 12 juni 2015 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo (gemeente Dinkelland). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.500 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. conform de beoordelingsrichtlijn 
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is 
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze 
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend 
laboratorium. 
 
Tussen milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 7. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie van de gemeente 
- informatie van de opdrachtgever 
- locatie inspectie 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo (gemeente Dinkelland). De locatie is kadastraal 
bekend als gemeente Weerselo, sectie T, nummer 1271 (ged.).  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Weerselo. De onderzoekslocatie is in de huidige situatie in 
gebruik als grasveld. Het is de bedoeling dat op het perceel nieuwbouw gerealiseerd gaat worden.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
Historisch gebruik 
Op historisch kaartmateriaal uit de periode 1926-1949 is de onderzoekslocatie onbebouwd en in agrarisch gebruik. 
Ten westen van de onderzoekslocatie is reeds bebouwing aanwezig. Verder zijn er geen relevante gegevens van de 
historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de onderzoeksstrategie.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 
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Toekomstig gebruik 
Op de onderzoekslocatie gaat nieuwbouw gerealiseerd worden.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is niet verhard. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover 
bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie. 
 
2.2 Omgevingsgegevens 

Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Beekdorpweg en weiland. Ten zuiden bevindt zich weiland. 
Ten westen bevindt zich bedrijvigheid (nr. 7). Ten oosten bevindt zich eveneens weiland.  
 
2.3 Geohydrologische gegevens 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwaterkaart van 
Nederland (Dienst grondwaterverkenning, TNO, Delft 1972, kaartblad 41 west). 

diepte (m-mv) omschrijving 

0 - 2 Matig fijn tot matig grof zand. 
Pakket: (formatie v. Twente). 

2 - 3 Grof zand. 
Pakket: (formatie v. Twente). 

3 - 9 Fijn zand. 
Pakket: en tevens slip, klei en leem houdend. (formatie v. Twente). 

9 - 21 Matig fijn tot matig grof zand. 
Pakket: en tevens slip, klei en leem houdend. (formatie v. Kreftenheye en Urk). 

 
Regionale grondwaterstroming 
De stromingsrichting van het grondwater is regionaal Westelijk gericht. Lokaal kan de stroming van het grondwater 
worden beïnvloed door drainages en oppervlaktewater. Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover 
bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf.  
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. 
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand). De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het gedeelte van het perceel 
waarop de bestemmingsplanwijziging en de bouwactiviteiten van toepassing zijn. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden op het (gedeelte van het) perceel waarop de bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Voor het 
overige deel volstaat het vooronderzoek. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.500 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op 
of in de bodem van de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1.500 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 8 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

6 tot ± 50 cm-mv 
1 tot ± 200 cm-mv 

1 2 AS3000-pakketten grond 1 AS3000-pakket grondwater 

Standaardpakket grondmonsters: 
 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40) (volgens AS3010) 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage 
zijn toegevoegd. 
 
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel 
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. (de heer T. Huls) uitgevoerd op 5 en 12 juni 
2015 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

6 boringen (1, 2, 3, 4, 6, 7) tot ± 50 cm-mv 
1 boring (8) tot ± 200 cm-mv 

1 peilbuis (5) filterstelling 210-310 cm-mv 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreactie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreactie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Lokale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 150 cm-mv voor peilbuis 5. De 
complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
 
5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen. Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te 
kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 
(bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
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5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsingsdatum Bemonsterings-

datum 
Filterstelling
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad 
pH 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

5 5-6-2015 12-6-2015 210-310 150 5,65 311 17,3 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien 
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke 
achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische 
parameters ten gevolg hebben. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject 

(cm-mv) 
Analyse 

MM1 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 0-50 AS3000-pakket grond 

MM2 5-2, 5-3, 8-2, 8-3, 8-4 50-200 AS3000-pakket grond 

5  10-310 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
M1 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
M2 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
 
5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" teken 
vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
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In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1
(mg/kg.ds)

 
 

MM2
(mg/kg.ds)

 
 

 
Organische stof (% d.s.) 4,3  2  
Lutum (% d.s.) 4,1  3,1  
   
Droge stof   
Droge stof (% d.s.) 86,1  86,6  
   
Metalen   
Barium <20 - <20 -
Cadmium <0,2 - <0,2 -
Kobalt <3 - <3 -
Koper 15,4 - <5 -
Kwik 0,072 - <0,05 -
Lood 18,9 - <10 -
Molybdeen <1,5 - <1,5 -
Nikkel <4 - <4 -
Zink 46,8 - <20 -
   
PAK   
Naftaleen <0,05 - <0,05 -
Anthraceen <0,05 - <0,05 -
Fenanthreen <0,05 - <0,05 -
Fluorantheen 0,073  <0,05 - 
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 -
Chryseen 0,057  <0,05 - 
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - <0,05 -
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -
PAK (10) (0.7 factor) 0,41 - 0,35 -
   
Polychloorbifenylen (PCB)   
PCB 52 <0,001 - <0,001 -
PCB 28 <0,001 - <0,001 -
PCB 101 <0,001 - <0,001 -
PCB 118 <0,001 - <0,001 -
PCB 138 <0,001 - <0,001 -
PCB 153 <0,001 - <0,001 -
PCB 180 <0,001 - <0,001 -
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,011 - 0,025 -*
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 -
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 -
Minerale olie C16-C21 <5 - <5 -
Minerale olie C21-C30 <11 - <11 -
Minerale olie C30-C35 <5 - <5 -
Minerale olie C35-C40 <6 - <6 -
Minerale olie totaal <35 - <35 - 

 
MM1: 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1 (0-50 cm-mv) 
MM2: 5-2,5-3,8-2,8-3,8-4 (50-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Grondwatermonster 

 
Verbinding 

5
(µg/liter)

 
 

 
Metalen  
Barium 200 +
Cadmium <0,2 - 
Kobalt <2 -
Koper <2 -
Kwik <0,05 -
Lood <2 -
Molybdeen <2 -
Nikkel 17 +
Zink 55 - 
  
Vluchtige aromaten  
Benzeen <0,2 -
Tolueen <0,2 -
Ethylbenzeen <0,2 -
o-xyleen <0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 -
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -*
BTEX (som) <0,9 -
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 -
  
PAK  
Naftaleen <0,02 -
  
Gehalogeneerde koolwaterstoffen  
1,1-Dichloorethaan <0,2 -
1,2-Dichloorethaan <0,2 -
1,1-Dichlooretheen <0,1 -
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -
Dichloormethaan <0,2 -
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -*
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 -
CKW (som) <1,6 -
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 -
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 -
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 -
Trichlooretheen (Tri) <0,2 -
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 -
Vinylchloride <0,1 -
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 -
  
Minerale olie  
Minerale olie C10-C12 <10 -
Minerale olie C12-C16 <10 -
Minerale olie C16-C21 <10 -
Minerale olie C21-C30 <15 -
Minerale olie C30-C35 <10 -
Minerale olie C35-C40 <10 -
Minerale olie totaal <50 - 

 
5: (210-310 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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5.8 Interpretatie analyseresultaten 

In geen van de grondmonsters is één van de onderzochte stoffen aangetroffen in een concentratie boven de 
achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 5 licht verontreinigd is met Barium en Nikkel. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van BJZ heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 5 en 12 juni 2015 een verkennend 
bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo (gemeente Dinkelland). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn een bestemmingsplanwijziging en voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van 
dit onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken 
kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de 
voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie. Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de 
aanwezigheid van asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 150 cm-mv voor peilbuis 5.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) in de grond geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een concentratie boven de 

achtergrondwaarde en/of detectiegrens; 
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium en Nikkel. 
 
Het is bekend dat in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, zowel door 
natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan (natuurlijke) 
achtergrondwaarden. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WSL02&sectie=T&perceelnummer=1763&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WSL02&sectie=T&perceelnummer=811&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WSL02&sectie=T&perceelnummer=1183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WSL02&sectie=T&perceelnummer=699&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WSL02&sectie=T&perceelnummer=664&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


 

 

BIJLAGE 1C 
 
 
 
 
 
 

SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 



 DATUM: 6-7-2015

BIJLAGE: 1C

 PROJECTNUMMER: 15221

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Beekdorpweg 7 Weerselo 1:750

 GETEKEND: WEG

 SCHAAL:

A4

0 5 10 15 20 25 m

Bebouwing

Locatiegrens

Boring ondiep

Boring diep

Peilbuis

Legenda



 

 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 
 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Aanvullingen

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 1 Gehele terrein 5-6-15 252.987; 486.135 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

1-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 2 Gehele terrein 5-6-15 252.985; 486.119 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

2-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 3 Gehele terrein 5-6-15 252.983; 486.103 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

3-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 4 Gehele terrein 5-6-15 252.983; 486.103 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

4-1

0 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 5 Gehele terrein 5-6-15 253.002; 486.127 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor,

zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

5-1

50-60; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin
60-100; ZF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin

5-2

100-110; ZF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
110-140; ZF, licht siltig; kleur: lichtgrijs

140-150; ZMF, matig siltig; kleur: grijs

5-3

150-160; ZMF, matig siltig; kleur: grijs
160-170; L, sterk zandig; kleur: grijs
170-200; L, sterk zandig; kleur: grijs5-4

200-220; L, sterk zandig; kleur: grijs

220-340; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijsbruin

180 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 12-6-2015 Monsternemingsfilter
pH: 5,65 Grondwaterstand: 150 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 311 µS/cm Troebelheidmeting: 17,3 NTU 310 cm-mv 210-310 cm-mv
Temp.: 14,3 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 6 Gehele terrein 5-6-15 253.018; 486.133 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

6-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 7 Gehele terrein 5-6-15 253.020; 486.120 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

7-1

0 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum x; y
15221 Beekdorpweg 7 Weerselo 8 Gehele terrein 5-6-15 253.021; 486.108 m

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Theo Huls Rouwmaat Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

8-1

50-90; ZMF, matig humeus, licht siltig; kleur: donkerbruin

8-2

90-100; ZF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
100-110; ZF, licht siltig; kleur: lichtroestbruin
110-150; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijs8-3

150-200; ZMF, licht siltig; kleur: lichtgrijs

8-4

0 cm-mv

 



 

 

BIJLAGE 3 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GROND 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 12-06-2015

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-06-2015

Beekdorpweg 7 Weerselo

15221
2015062484/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

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



Beekdorpweg 7 Weerselo

1 2

1/2

15221

Analysecertificaat

12-06-2015/16:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-06-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015062484/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.1% (m/m) 86.6Droge stof

S 4.3% (m/m) ds 0.7Organische stof

Q 95.4% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S 4.1% (m/m) ds 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

S 8.6mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.053mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 13mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 23mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1>MM1

5-2, 5-3, 8-2, 8-3, 8-4>MM2 8600569

8600568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

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

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Jun-2015

05-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Beekdorpweg 7 Weerselo

1 2

2/2

15221

Analysecertificaat

12-06-2015/16:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-06-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015062484/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.073mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S 0.057mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)

0.41mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1>MM1

5-2, 5-3, 8-2, 8-3, 8-4>MM2 8600569

8600568

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

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

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Jun-2015

05-Jun-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015062484/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1>MM1 8600568 3  0  50 05322780853-1

 8600568 4  0  50 05322772964-1

 8600568 5  0  50 05322775175-1

 8600568 6  0  50 05322775186-1

 8600568 7  0  50 05322775137-1

 8600568 8  0  50 05322780368-1

 8600568 1  0  50 05322771791-1

 8600568 2  0  50 05322773162-1

5-2, 5-3, 8-2, 8-3, 8-4>MM2 8600569 5  60  100 05322772895-2

 8600569 5  100  150 05322780905-3

 8600569 8  50  90 05322771758-2

 8600569 8  100  150 05322780438-3

 8600569 8  150  200 05322778028-4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

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



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015062484/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

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



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015062484/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



 

 

BIJLAGE 4 
 
 
 
 
 
 

ANALYSERAPPORTEN GRONDWATER 
 



T.a.v. Henk Broekhuijsen
Postbus 74
7140 AB  GROENLO

Datum: 17-06-2015

Milieutechniek Rouwmaat b.v.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-06-2015

Beekdorpweg 7 Weerselo

15221
2015065189/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

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

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
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Metalen

S 200µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 17µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 55µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 5 8609115
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1
9mg/kg.ds)

 
 

MM2
9mg/kg.ds)

 
 AW

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% d.s.) 4,3  2   
Lutum (% d.s.) 4,1  3,1   
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 86,1  86,6   
    
Metalen    
Barium <20 - <20 -  
Cadmium <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt <3 - <3 - 15,0 103 190
Koper 15,4 - <5 - 40,0 115 190
Kwik 0,072 - <0,05 - 0,15 2,08 4,00
Lood 18,9 - <10 - 50,0 290 530
Molybdeen <1,5 - <1,5 - <d 95,0 190
Nikkel <4 - <4 - 35,0 67,5 100,0
Zink 46,8 - <20 - 140 430 720
    
PAK    
Naftaleen <0,05 - <0,05 -  
Anthraceen <0,05 - <0,05 -  
Fenanthreen <0,05 - <0,05 -  
Fluorantheen 0,073  <0,05 -  
Benzo(a)anthraceen <0,05 - <0,05 -  
Chryseen 0,057  <0,05 -  
Benzo(a)pyreen <0,05 - <0,05 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,05 - <0,05 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,05 - <0,05 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,05 - <0,05 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,41 - 0,35 - 1,50 20,8 40,0
    
Polychloorbifenylen (PCB)    
PCB 52 <0,001 - <0,001 -  
PCB 28 <0,001 - <0,001 -  
PCB 101 <0,001 - <0,001 -  
PCB 118 <0,001 - <0,001 -  
PCB 138 <0,001 - <0,001 -  
PCB 153 <0,001 - <0,001 -  
PCB 180 <0,001 - <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,011 - 0,025 -* 0,020 0,51 1,00
    
Minerale olie    
Minerale olie C10-C12 <3 - <3 -  
Minerale olie C12-C16 <5 - <5 -  
Minerale olie C16-C21 <5 - <5 -  
Minerale olie C21-C30 <11 - <11 -  
Minerale olie C30-C35 <5 - <5 -  
Minerale olie C35-C40 <6 - <6 -  
Minerale olie totaal <35 - <35 - 190 2595 5000

 
MM1: 1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1 (0-50 cm-mv) 
MM2: 5-2,5-3,8-2,8-3,8-4 (50-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondwatermonster 

 
Verbinding 

5
(µg/liter)

 
 S ½(S+I)

 
I 

 
Metalen   
Barium 200 + 50,0 338 625 
Cadmium <0,2 - 0,40 3,20 6,00 
Kobalt <2 - 20,0 60,0 100,0 
Koper <2 - 15,0 45,0 75,0 
Kwik <0,05 - 0,050 0,18 0,30 
Lood <2 - 15,0 45,0 75,0 
Molybdeen <2 - 5,00 153 300 
Nikkel 17 + 15,0 45,0 75,0 
Zink 55 - 65,0 433 800 
   
Vluchtige aromaten   
Benzeen <0,2 - 0,20 15,1 30,0 
Tolueen <0,2 - 7,00 504 1000 
Ethylbenzeen <0,2 - 4,00 77,0 150 
o-xyleen <0,1 -  
p- en m-xyleen <0,2 -  
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,20 35,1 70,0 
BTEX (som) <0,9 -  
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - 6,00 153 300 
   
PAK   
Naftaleen <0,02 - 0,0100 35,0 70,0 
   
Gehalogeneerde koolwaterstoffen   
1,1-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 454 900 
1,2-Dichloorethaan <0,2 - 7,00 204 400 
1,1-Dichlooretheen <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 -  
Dichloormethaan <0,2 - 0,0100 500 1000 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0 
1,1-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,2-Dichloorpropaan <0,2 -  
1,3-Dichloorpropaan <0,2 -  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,80 40,4 80,0 

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - 0,0100 20,0 40,0 
CKW (som) <1,6 -  
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - 0,0100 5,01 10,00 
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - 0,0100 65,0 130 
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - 24,0 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - 6,00 203 400 
Vinylchloride <0,1 - 0,0100 2,51 5,00 
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - - 315 630 
   
Minerale olie   
Minerale olie C10-C12 <10 -  
Minerale olie C12-C16 <10 -  
Minerale olie C16-C21 <10 -  
Minerale olie C21-C30 <15 -  
Minerale olie C30-C35 <10 -  
Minerale olie C35-C40 <10 -  
Minerale olie totaal <50 - 50,0 325 600 

 
5: (210-310 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een erf op het adres Beekdorpweg 7 in Weerselo. Er 

worden stallen gesloopt en een nieuwe woning gebouwd. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te 

onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de 

ecologische hoofdstructuur en de Natuurbeschermingswet. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een deel van een (voormalig) agrarisch erf en een strook grasland. De 

inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een weinig geschikte habitat voor 

beschermde soorten. Mogelijk foerageren incidenteel en kortstondig sommige grondgebonden 

zoogdieren- , amfibieën- en vleermuissoorten in het onderzoeksgebied en nestelen er vogels in de 

beplanting en de gebouwen. De amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen bezetten geen 

vaste verblijf- of voortplantingslocaties in het onderzoeksgebied en de functie als foerageergebied wordt 

door de voorgenomen activiteit niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft voor deze soorten geen 

wettelijke consequenties.  

Van de in het gebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten (zoals het 

slopen van gebouwen) dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Voor het 

verstoren/vernielen van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 

omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd ‘belang’ wordt beschouwd.  

Indien er rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van bezette vogelnesten, vormt de Ff-wet geen 

belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteit heeft geen 

negatief effect op beschermde soorten buiten het plangebied. Er is geen nader onderzoek vereist en er 

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

 

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

De invloedzone van de voorgenomen activiteit is lokaal en dat wil zeggen dat er geen negatief effect van 

de voorgenomen activiteit buiten het plangebied merkbaar is. De EHS, Natura2000-gebied en waardevolle 

waterlopen worden door de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. Er is geen nader onderzoek 

nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de herontwikkeling van een erf op het adres Beekdorpweg 7 in Weerselo. Er 

worden stallen gesloopt en een nieuwe woning gebouwd. Natuurbank Overijssel is gevraagd om te 

onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met de Flora- en Faunawet, de 

ecologische hoofdstructuur en de Natuurbeschermingswet. 

 

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

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

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

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

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

 

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

onderzoek en de wettelijke consequentie.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de Beekdorpweg 7 in Weerselo. Het ligt in het buitengebied, circa 2 

kilometer ten westen van Weerselo. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het 

plangebied weergegeven. 
 

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

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit een deel van een voormalig agrarisch erf en een strook grasland. Op het erf 

staan een woning, enkele stallen, schuren en aan de achterzijde van de stallen liggen enkele 

kuilvoerplaten. De schuren/stallen zijn gebouwd met bakstenen en gedekt met golfplaten. Het erf grenst 

aan de noordzijde aan de Beekdorpweg en aan de andere zijden aan agrarische cultuurgrond welke 

tijdens het veldbezoek in gebruik was als grasland. Aan de oostzijde van het erf staan enkele opgaande 

zomereiken met een ondergroei van braam, vlier, lijsterbes berk en sporkehout. Tijdens het veldbezoek 

waren de schuren/stallen in het plangebied in gebruik als werkplaats/opslag t.b.v. autohandel. Op de 

onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven. 

 

 
Detailopname van het plangebied. Het plangebied wordt met de lijn aangeduid.  
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

De voorgenomen plannen bestaan uit het slopen van de agrarische gebouwen, het verwijderen van 

erfverharding (kuilvoerplaten) en het oprichten van een nieuwe vrijstaande woning direct ten oosten van 

het huidige erf. Het erf rondom de nieuwe woning wordt landschappelijk ingepast d.m.v. het aanbrengen 

van erfbeplanting.   

 

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Slopen bebouwing 

• Bouwrijp maken bouwplaats 

• Bouwen woning  

• Aanleg landschappelijke beplanting  

 

 

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

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

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

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

 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

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

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

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

negatief effect heeft op beschermde soorten of - natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit noemen 

we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van de 

tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van het negatieve effect verschilt per soorten en 

soortgroep.  

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de sloop van de bestaande bebouwing en de bouw en exploitatie van de woning 

wordt als lokaal beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen negatief effect van ontwikkeling merkbaar is 

buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de sloop- en bouwfase geluid, trilling of stof merkbaar buiten 

het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en kortdurend en hebben geen negatief effect op 

beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

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

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

 

4.1 Algemeen  

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

natuurgebied en de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied 

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

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

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

van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

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

Lemselermaten ligt op 3 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de 

ligging van het Natura2000-gebied Lemselermaten weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied nabij het plangebied (cirkel). 

 

Effectbeoordeling 

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

lokaal. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van 

Natura2000-gebied.  

 

Conclusie  

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

vergunning aangevraagd te worden.  

 

 

4.3 Ecologische Hoofdstructuur  

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

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

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

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet van belang.  
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Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden‟ van de EHS waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere 

belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ligging t.o.v. de EHS 

Het plangebied ligt niet in de EHS. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan gronden welke tot de EHS 

(bestaande natuur) behoren. Op onderstaande kaart wordt de ligging van de EHS in de omgeving van het 

plangebied weergeven.  

 

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

 

Effectbeoordeling 

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

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

 

Conclusie  

Het plangebied ligt niet in EHS. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen 

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

ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.4 Waterlopen uit de kaderrichtlijn water 

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

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

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

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

-beleid tussen deze partijen vastgelegd. 

 

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

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

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

maar al het water in het betreffende gebied. 
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Ligging nabij waardevolle waterloop 

Het plangebied ligt niet in of direct naast een waardevolle waterloop. Zoals zichtbaar op het hierboven 

afgebeelde kaartje, ligt iets ten noorden van het plangebied een waterloop uit de Kaderrichtlijn water.  

 

Effectbeoordeling 

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

zijn aangewezen in het kader van de kaderrichtlijn water.  

 

4.5 Slotconclusie 

Het plangebied ligt niet in de EHS, beschermd natuurgebied of waardevolle waterloop. De invloedsfeer 

van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft als zodanig geen negatief effect op beschermde gebieden 

erbuiten of waardevolle waterlopen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing of natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen 

activiteit uit te voeren.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 23 juni 2015 onderzocht op 

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

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

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

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

bewolkt, temperatuur 16 ℃ en een matig noordwestenwind).  

 

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

onderdelen: 

• Veldbezoek op 23 juni 

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

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma 2011) 

 

 

Flora en vegetatie 

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

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

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

of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

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

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

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

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

potentieel aanwezige soorten in het betreffende onderzoeksgebied. 

 

Zoogdieren 

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

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

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

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

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

voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Amfibieën & reptielen 

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

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

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

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

 

Dagvlinders 

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

functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt. 
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Libellen 

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

functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  

 

Kevers en mieren 

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

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

 

Vissen en kreeftachtige 

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

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde vissensoorten en kreeftachtigen ontbreekt.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, bouwstijl en gebruikte 

bouwmaterialen, aard, omvang en gebruik van het onderzoeksgebied, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat er 

beschermde soorten worden aangetroffen uit de volgende groepen: 

 

• Kevers 

• Vissen en kreeftachtigen  

• Vaatplanten 

• Libellen 

• Dagvlinders 

• Reptielen 

 

Mogelijk komen de volgende soortgroepen in het gebied voor: 

• Vogels  

• Amfibieën 

• Grondgebonden zoogdieren  

• Vleermuizen  

 

5.3 Resultaten  

 

Planten 

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

grotendeels uit erfverharding en bebouwing en voor een klein gedeelte uit grasland. Het grasland bestaat 

uit een monocultuur van raaigras en andere soorten die bestand zijn tegen intensief beheer en hoge 

mestgift. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een nagenoeg ongeschikte 

groeiplaats voor beschermde plantensoorten.  

 

Amfibieën& reptielen 

Er zijn in het plangebied geen amfibieën en reptielen waargenomen. De inrichting en het gevoerde beheer 

maken het gebied tot een ongeschikt leefgebied voor reptielen en een nagenoeg ongeschikt leefgebied 

voor amfibieën. Mogelijk benutten sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone 

pad en bruine kikker incidenteel de beplantingstrook als foerageergebied. Deze soorten bezetten geen 

vaste verblijf- of voortplantingslocaties in het onderzoeksgebied. Gelet op de ligging van het plangebied 

op enige afstand van geschikte voortplantingswateren van amfibieën, gaat het daarbij om zeer lage 

aantallen amfibieën. Het cultuurland, de erfverharding en de bebouwing vormen een ongeschikt 

leefgebied voor amfibieën.  

 

Broedvogels 

Het is aannemelijk dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in het onderzoeksgebied. Vogels 

kunnen nestelen in vegetatie, in gebouwen en onder dakbedekking van gebouwen. Daarbij gaat het 

mogelijk om soorten als Spreeuw, Merel, Koolmees,Holenduif, Houtduif, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart 
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(in gebouwen) en Tjiftjaf, Vink, Zwartkop, Merel en Houtduif in de beplanting. Er zijn op het erf geen 

Huismussen waargenomen.  

 

Zoogdieren; vleermuizen 

Vleermuizen kunnen verblijfplaatsen bezetten in gebouwen, in (natuurlijke) holen en achter los zittend 

schors van bomen. Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen directe 

aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het onderzoeksgebied. De schuren 

in het onderzoeksgebied zijn visueel geïnspecteerd en beoordeeld op hun geschiktheid als verblijfplaats 

voor vleermuizen. Vanwege bouwstijl, gebruikte materialen en staat van onderhoud worden de schuren 

op het erf als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Verblijfplaatsen in bomen 

ontbreken in het plangebied.  

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt foerageergebied voor 

vleermuizen. Mogelijk foerageren sommige vleermuissoorten als gewone- en ruige dwergvleermuis en 

laatvlieger incidenteel en kortstondig rondom de gebouwen en de opgaande beplanting in het 

onderzoeksgebied. Gelet op de omvang en inrichting van het plangebied is de betekenis van het erf als 

foerageergebied beperkt.  

 

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

onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen. De inrichting 

en het gevoerde beheer maken het gebied tot een weinig geschikt leefgebied voor grondgebonden 

zoogdiersoorten. Mogelijk benutten sommige algemene- en weinig kritische soorten als haas, konijn, egel 

en marterachtigen het plangebied incidenteel en kortstondig als foerageergebied. Deze soorten bezetten 

geen vaste rust- of voortplantingslocaties in het onderzoeksgebied.  

 

Dagvlinders 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Libellen 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Kevers en mieren 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Vissen en kreeftachtigen 

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

Weekdieren  

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

aanwezig voor beschermde soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

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

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

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

rekening gehouden te worden met jaar rond beschermde nesten en leefgebieden, evenals met bezette 
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vogelnesten. Soorten uit tabel 3 zijn beschermd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot 

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

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

gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.  

 

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

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

mits er gewerkt wordt volgens een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland goedgekeurde 

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

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

verstoren van bezette vogelnesten en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing 

aangevraagd te worden.  

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Flora 

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

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

noodzakelijk geacht. 

 

(Broed)vogels 

Het is aannemelijk dat er ieder voortplantingsseizoen vogels nestelen in het onderzoeksgebied. Daarbij 

gaat het om soorten waarvan uitsluitend de bezette nesten beschermd zijn, niet de oude nesten of de 

nestplaats. Bezette vogelnesten zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of vernield worden, 

daarom moeten werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten (zoals het slopen 

van gebouwen) buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd worden. De meest geschikte 

periode om de gebouwen in het plangebied te slopen is augustus-februari, of oktober-februari voor 

gebouwen waarin Boerenzwaluwen nestelen. Omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet 

genoemd ‘belang’ wordt beschouwd, kan geen ontheffing verkregen worden voor het verstoren/vernielen 

van bezette vogelnesten. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Indien rekening gehouden 

wordt met de aanwezigheid van bezette vogelnesten, heeft de voorgenomen activiteit geen wettelijke 

consequentie. 

 

Zoogdieren; vleermuizen 

 

M.b.t. verblijfplaatsen  

De gebouwen worden als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk bezetten 

vleermuizen een verblijfplaats in bebouwing buiten het plangebied. Deze mogelijk aanwezige 

verblijfplaatsen worden door de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. De voorgenomen 

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

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

 

M.b.t. foerageergebied  

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

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

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

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

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

M.b.t vliegroute 

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

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

vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 
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Zoogdieren; grondgebonden soorten 

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

kritische grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het gebied incidenteel als 

foerageergebied, maar bezetten er geen vaste rust- of voortplantingslocaties. Deze functie wordt door de 

voorgenomen activiteit niet aangetast. Het is aannemelijk dat de aanwezige grondgebonden zoogdieren 

uit zichzelf het gebied verlaten waardoor geen specifieke maatregelen in het kader van de algemene 

zorgplicht genomen hoeven te worden. De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. 

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

 

Amfibieën en reptielen 

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

sommige amfibieënsoorten. Deze soorten benutten de opgaande beplanting mogelijk incidenteel als 

foerageergebied, het overige deel van het onderzoeksgebied vormt een ongeschikte habitat. De 

beplantingstrook wordt niet aangetast waardoor deze functie niet wordt aangetast. De voorgenomen 

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

wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Dagvlinders 

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

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

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Libellen 

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

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

aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Kevers en mieren 

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

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

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

 

Vissen en kreeftachtigen 

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

het aanvragen van een ontheffing wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Flora Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Zoogdieren; 

grondgebonden 

Geen soorten tabel 

2-3 

Niet van toepassing geen 

Broedvogels tijdens 

broedseizoen (1) 

div. soorten Artikel 9: Verbod: opsporen, 

vangen, bemachtigen, doden, 

verwonden van beschermde 

dieren 

Artikel 12: Verbod: zoeken, 

rapen, beschadigen, vernielen 

of uit nesten nemen van 

eieren 

gebouwen slopen buiten 

voortplantingsseizoen 

Broedvogels, 

beschermde vaste 

nestplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Vleermuizen; Onbekend, mogelijk Niet van toepassing geen 
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functionaliteit van het 

leefgebied 

(foerageergebied + 

vliegroutes) 

diverse soorten 

Vleermuizen; vaste 

verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Reptielen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Amfibieën Geen soorten tabel 

2-3  

Niet van toepassing geen 

Vissen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Dagvlinders Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Libellen Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

Overige ongewervelde Niet aanwezig Niet van toepassing geen 

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

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

 

* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

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

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

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

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

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

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

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

 

5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  
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6. Conclusies en advies 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een deel van een (voormalig) agrarisch erf en een strook grasland. De 

inrichting en het gevoerde beheer maken het onderzoeksgebied tot een weinig geschikte habitat voor 

beschermde soorten. Mogelijk foerageren incidenteel en kortstondig sommige grondgebonden 

zoogdieren- , amfibieën- en vleermuissoorten in het onderzoeksgebied en nestelen er vogels in de 

beplanting en de gebouwen. De amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen bezetten geen 

vaste verblijf- of voortplantingslocaties in het onderzoeksgebied en de functie als foerageergebied wordt 

door de voorgenomen activiteit niet aangetast. De voorgenomen activiteit heeft voor deze soorten geen 

wettelijke consequenties.  

Van de in het gebied nestelende vogelsoorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten (zoals het 

slopen van gebouwen) dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Voor het 

verstoren/vernielen van vogelnesten kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 

omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd ‘belang’ wordt beschouwd.  

Indien er rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van bezette vogelnesten, vormt de Ff-wet geen 

belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. De voorgenomen activiteit heeft geen 

negatief effect op beschermde soorten buiten het plangebied. Er is geen nader onderzoek vereist en er 

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

 

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

De invloedzone van de voorgenomen activiteit is lokaal en dat wil zeggen dat er geen negatief effect van 

de voorgenomen activiteit buiten het plangebied merkbaar is. De EHS, Natura2000-gebied en waardevolle 

waterlopen worden door de voorgenomen activiteit niet negatief beïnvloed. Er is geen nader onderzoek 

nodig en er hoeft geen natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 

Bijlage 3. fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 

Algemeen  

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

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

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

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

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

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

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

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

weg te nemen of te verstoren. 

 

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

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

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

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

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

 

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

het projectgebied; 

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

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

 

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

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

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

welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 

 

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

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

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

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

 

Globaal betekent dit het volgende: 

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

‘zwaarte’:  

 

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

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

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

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

toets). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

plantensoort bieden als voorheen 

 

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

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

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

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 

 

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

voor hun directe leefomgeving. 

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

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

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

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

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

beperken of ongedaan te maken.  

 

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

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

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

lijden zo beperkt mogelijk is.  
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Impressie van het onderzoeksgebied  
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datum 21-1-2016
dossiercode    20160121-63-12307

Geachte heer/mevrouw P. Daggenvoorde,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Bestemmingsplan Beekdorpweg 7 Weerselo door gebruik te
maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale
procedure van het watertoetsproces moet worden doorlopen. Naar aanleiding van deze digitale toets dient u zelf contact op te
nemen met de heer L. Lasker van het waterschap Vechtstromen via tel.nr. 088-2203502.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

De WaterToets 2014
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestem-

mingsplan “Beekdorpweg 7 Weerselo” behandeld. Na voorafgaande publicatie op 8 

september 2016 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming 

met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 9 september 2016 het 

ontwerpbestemmingsplan “Beekdorpweg 7 Weerselo” voor een ieder ter inzage ge-

legd. Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de 

openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het ont-

werp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er is één reclamant die gebruik heeft gemaakt van het 

recht om een zienswijze in te dienen. In hoofdstuk twee wordt de ingekomen zienswijze 

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.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen, op een rij gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

3 

2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1  
Datum brief: 19 oktober 2016 

Datum ontvangst: 20 oktober 2016 

Documentnummer zienswijze: I16.070545 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant geeft aan dat hij het plan ziet als een positieve ontwikkeling, maar dat er in 

de onderbouwing van het plan een aantal zaken zijn aandacht trekken. Hij wil voorko-

men dat door deze onduidelijkheden in de toekomst eventuele problemen/discussies 

ontstaan. 

 

1 Het plangebied ligt voor een deel over de grond van de melkveehouderij 
van reclamant aan de Weertsweg 1. Hiermee komt 750 tot 800m² agrarisch bouw-
vlak te vervallen deze grond. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In het bestemminsplan “Buitengebied 2010” ligt een gedeelte van het agrarische bouw-

vlak (ca. 750m²) van de Beekdorpweg 7 op gronden behorende bij het perceel 

Weertsweg 1. Door het toepassen van de Rood voor Rood regeling wordt het agrarisch 

bouwvlak van de Beekdorpweg 7 verwijderd, zo ook dit gedeelte. De onderliggende 

gebiedsbestemming, “Agrarisch – 1”, blijft echter ongewijzigd. Het verwijderen van het 

bouwvlak heeft geen nadelige gevolgen voor het bedrijf van reclamant. Reclamant kan 

namelijk geen bouwmogelijkheden ontlenen aan het gedeelte van het bouwvlak wat op 

zijn gronden gelegen is. Op basis van de bouwregels van het bestemminsplan “Buiten-

gebied 2010” mogen binnen een bouwvlak namelijk uitsluitend gebouwen en over-

kappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf worden ge-

bouwd. En het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf binnen het bouwvlak betreft de 

het bedrijf Beekdorpweg 7 en niet de Weertsweg 1. Door het verwijderen van het 

bouwvlak worden de planologische mogelijkheden van de Weertsweg 1 dus niet be-

perkt, doordat de gebiedsbestemming “Agrarisch – 1” ongewijzigd blijft. Door het ver-

wijderen van het bouwvlak worden juist de planologische bouwmogelijkheden van het 

agrarisch bedrijf aan de Beekdorpweg 7 op gronden van de Weertsweg 1 opgeheven. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het plan. 
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2 In hoofdstuk 5.5.3.3 Interne werking, van de toelichting zijn niet de juiste 
afstanden tot omliggende agrarische veehouderijen opgenomen. In de toelich-
ting zit ook geen onderbouwing waarom er geen onderzoek is gedaan naar ande-
re agrarische bedrijven (varkenshouderij < 1 km) in de buurt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In paragraaf 5.5.3.3 wordt getoetst of de nieuwe rood voor rood compensatiewoning 

hinder ondervindt van bestaande functies in de omgeving. Hiervoor wordt getoetst aan 

een richtafstand van 30 meter (het aspect geur wordt hier nog buiten beschouwing 

gelaten, dit wordt namelijk in paragraaf 5.6 getoetst). De hierbij genoemde afstanden 

tussen het bestemmingsvlak van de compensatiewoning en de bouwvlakken van ge-

noemde agrarische bedrijven wijken echter af van de daadwerkelijke afstanden.  

 

De daadwerkelijke afstanden bedragen: 

 Weerstweg 1: daadwerkelijke afstand 196m i.p.v. genoemde afstand van 210m 

 Bornsestraat 20: daadwerkelijke afstand 350m i.p.v. genoemde afstand van 300m 

 Beekdorpweg 16a: daadwerkelijke afstand 272m i.p.v. genoemde afstand van 195m 

 

Dit heeft echter geen gevolg voor de uitvoerbaarheid van het plan. Op basis van de 

daadwerkelijke afstanden wordt namelijk nog steeds ruimschoots voldaan aan de ge-

toetste richtafstand van 30 meter. Aangezien andere type agrarische bedrijven op dit 

onderdeel geen andere beoordeling behoeven, wordt alleen gekeken naar bedrijven in 

de directe omgeving van het plangebied en niet naar bedrijven op grotere afstand. 

 

Aangezien bovengenoemde afstanden ook genoemd worden in paragraaf 5.6.2 zullen 

ook deze aangepast worden. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het opnemen van de 

juiste afstanden tot omliggende agrarische percelen in paragrafen 5.5.3.3 en 5.6.2. 
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3. WIJZIGINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze worden 

ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan de navolgende wij-

zigingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

In hoofdstuk 5 (Milieu- en omgevingsaspecten) worden de in paragrafen 5.5.3.3 en 

5.6.2 genoemde afstanden gewijzigd in: 

 Weerstweg 1: 196m 

 Bornsestraat 20: 350m 

 Beekdorpweg 16a: 272m 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland dd. 31 januari 

2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Beekdorpweg 7 Weerselo”. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan "Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPBEEKDORPWEG7-VG01 van de gemeente Dinkelland; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen 

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

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

1.5  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.6  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.8  bed-and-breakfast: 
het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben; 

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

1.10  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; 

1.11  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.13  bijgebouw: 
een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw; 

1.14  boomteelt: 
de teelt van boomkwekerijgewassen; 

1.15  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

1.16  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

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

1.18  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

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

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

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

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

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

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

1.25  hoofdgebouw: 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

1.26  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; 
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1.27  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.28  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; 

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

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

1.31  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; 

1.32  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); 

1.33  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; 

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

1.35  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); 

1.36  productiegebonden detailhandel: 
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie en waarvoor geen 
winkelruimtes worden ingericht; 
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1.37  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling; 

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

1.39  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, 
een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.40  sierteelt: 
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken; 

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

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

1.43  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding; 

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

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

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

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

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

 

Artikel 3  Agrarisch - 1 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het agrarisch gebruik; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden; 
met daaraan ondergeschikt: 

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden; 
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer; 
e. cultuurgrond; 
f. openbare nutsvoorzieningen; 
g. extensief dagrecreatief medegebruik; 
h. wegen en paden; 
i. tuinen en erven aangrenzend aan de bestemming Wonen; 
j. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen; 
met de daarbijbehorende: 

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Gebouwen mogen binnen deze bestemming niet worden gebouwd.  

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

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; 
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 containerteelt; 
h. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende 

bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend; 
i. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin. 
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3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.4.1  Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van, buiten de aangeduide bouwpercelen, 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 het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting 
van percelen;  

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
–leidingen, anders dan voor de middels dit bestemmingsplan te realiseren gebouwen. 

 

3.4.2  Uitzondering vergunningplicht 

Het in lid 3.4.1 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. 
 

3.4.3  Afwegingskader 

De in lid 3.4.1 genoemde vergunningen 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.  
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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 de daarbijbehorende: 

b. tuinen, erven en terreinen; 
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

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

b. het aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt niet meer dan één;  
c. een hoofdgebouw zal, indien aanwezig, uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van het 

bestaande hoofdgebouw; 
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  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het hoofdgebouw op meer dan 
50 m van de weg is gesitueerd; 

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

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen; 

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

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw; 
g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen; 
h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen; 
 

 



Bestemmingsplan Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo 
Vastgesteld 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

11 

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in lid 4.2.1 onder c en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de 
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits: 
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor 

de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten 
gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen; 

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

b. het bepaalde in lid 4.2.1 onder d en toestaan dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits: 
1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
c. het bepaalde in lid 4.2.2 onder a en toestaan dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij 

een hoofdgebouw voor 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel 
vóór de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, mits: 
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
d. het bepaalde in lid 4.2.2 onder c en d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en 

uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², 
mits: 
1. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren 

en/of de opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in 
situaties waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is; 

2. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²; 
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden; 

e. het bepaalde in lid 4.2.2 onder g en toestaan dat aangebouwde bijbehorende bouwwerken tot ten 
hoogste 30% van de oppervlakte van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits: 
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Strijdig gebruik 

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

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

b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen 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; 
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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 anders dan in 

de vorm van boerderijkamers; 
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden 

detailhandel; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden; 
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten; 
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken. 
 

4.4.2  Voorwaardelijke verplichting 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het 
gestelde in 4.4.1 in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van een nieuwe woning in de bestemming 'Wonen' is 
uitsluitend toelaatbaar indien de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk 
Kwaliteitsplan zijn uitgevoerd en in stand worden gehouden; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag een nieuwe woning in de bestemming 'Wonen' worden 
gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit plan 
uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in 
Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk Kwaliteitsplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits: 
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een 

derde (huishouden van een) persoon; 
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere 

woningen; 
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft; 
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt; 
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden; 
b. het bepaalde in lid 4.4 onder d en toestaan dat uitsluitend in een hoofdgebouw meer dan één woning mag 

worden gebouwd, mits: 
1. het aantal woningen ten hoogste twee zal bedragen, in geval de inhoud van het hoofdgebouw ten 

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

minste 1.500 m³ bedraagt; 
3. de bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw niet wordt vergroot; 
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden; 
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c. het bepaalde in lid 4.4 onder e en toestaan dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen 
worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and 
breakfast, mits: 
1. de logiesverstrekking uitsluitend plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan 

van een bestaande entree (deur); 
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn; 
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt; 
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt; 
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging; 
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang; 
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. 
d. het bepaalde in lid 4.4 onder i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, 
met de daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing; 
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens); 
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt; 
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m be dragen; 
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen. 

e. het bepaalde in 4.4.2 en toestaan dat in plaats van de bedoelde landschapsmaatregelen andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen minimaal 
gelijk zijn aan het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk Kwaliteitsplan en voorzien in een minimaal gelijk 
beschermingsniveau van de landschappelijke waarden. 
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Artikel 5  Waarde - Landschap 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen. 

5.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 

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

 het verwijderen, vernielen en/of aantasten van waardevolle landschapselementen anders dan ten 
behoeve van het normale onderhoud. 

5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

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

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap' deels wordt verwijderd, mits: 
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een doorbraak van perceel 

naar perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouwkundig gebruik van de gronden, met een 
maximale breedte van 10,00 m; 

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevolle landschapselement. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels 

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

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken verlenen van lid a en toestaan dat gebouwen dichter 
op de weg worden gebouwd, mits: 
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

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

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

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf; 
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden; 

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

e. het storten van puin en afvalstoffen; 
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen; 
g. niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

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

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen en toestaan dat vóór een voorgevel wordt 
gebouwd op de wijze van: 
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen; 

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen. 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Aanvullende werking welstandscriteria 

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

10.2  Nadere eisen 

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

10.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai 

10.3.1  Bouwregel 

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

10.3.2  Afwijken bouwregel 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 10.3.1 en toestaan dat 
de bestaande afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg wordt verkleind, 
mits: 

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

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

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

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 
10%. 

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

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

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

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

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, Beekdorpweg 7 Weerselo. 

 

 

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland d.d. ...... 

 

 

, Voorzitter 

 

 

, Secretaris 
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Bijlage bij de regels 
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Bijlage 1  Ruimtelijk Kwaliteitsplan  
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1  I NTRODUCT I E

1.1. AANLEIDING

Buro Stad en Land b.v. is gevraagd om uitwerking te geven aan de 

erfinrichting als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging op het 

perceel aan de Beekdorpweg 7 te Weerselo. Op het perceel staat 

momenteel een woning met enkele agrarische opstallen. De opstal-

len kunnen als landschapsontsierend worden beschouwd aangezien 

ze geen bijzondere vorm of verschijning kennen. Middels de rood-

voor-rood regeling wordt mogelijk gemaakt dat er op deze locatie 

één nieuwe compensatiewoning met bijgebouw gerealiseerd kan 

worden. Voor deze ontwikkeling is een juiste landschappelijke 

inpassing gewenst.

Het erf ligt in het het zogeheten essen- en hoevenlandschap. De 

nieuwe woning vormt gezamenlijk met naastgelegen opstallen 

een cluster van gebouwen die zich als eenheid in het landschap 

presenteert. De nieuwe woning met bijgebouw zal hier ruimtelijk 

een onderdeel van zijn. 

Locatie plangebied



2 Agrarisch cultuurlandschap Essen en Hoevenlandschap

Natuurlijke laag Dekzand

2  V IGEREND BE-
LE I D

2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL

De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan 

samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale 

beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Pro-

vincie Overijssel stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

Bestaande kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten 

verbindingen worden gelegd tussen deze bestaande kwaliteiten en 

nieuwe ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen 

moeten bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Voor het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 

vormen essentiële gebiedskenmerken het uitgangspunt.

GEBIEDSKENMERKEN

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken binnen 

de Omgevingsvisie toegelicht:

• De natuurlijke laag

• De laag van het agrarisch-cultuur landschap

• De stedelijke laag (hier n.v.t.)

• De lust en leisure laag (donkerte)

2.2. NATUURLIJKE LAAG:   
DEKZANDVLAKTE EN -RUGGEN

Het plangebied ligt in het type ‘Dekzandvlakte en –ruggen’. Dit 

beslaat een groot deel van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 

grote delen een reliëfrijk zandlandschap achter, dat zich kenmerkt 

door relatief grote verschillen in droog en nat, en hoog en laag ge-

bied. De bodem bestaat uit podzolgronden. Van oorsprong komen 

er op deze gronden win- 

tereiken -beukenbossen voor op de hoge delen en op de lage delen 

berken-zomereiken- en elzen-eikenbossen.

2.3. AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP: ESSEN- EN 
HOEVENLANDSCHAP

Het oude hoevenlandschap vormt een landschap met verspreide 

erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote 

essen ‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe 

ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes 

die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 

de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer 

kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere 

maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke  onder-

grond.

Het vormt een essenlandschap in het klein met een samenhangend 

systeem van es/kamp, erf op de flank, natte laagtes en – voorma-

lige – heidevelden. (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw). De grote 

natte broekgebieden ondergingen een vergelijkbare ontwikkeling, 

waardoor de natte en de droge jonge ontginningen nu gelijkenis 

vertonen. Daarnaast zijn vanaf 1750 vanuit de landgoederen en 

buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht 

en houtproductie bebost. Erven liggen als blokken aan de weg 

geschakeld. Wegen zijn lanen met lange rechtstanden. Vaak zijn het 

‘inbreidings’landschappen met rommelige driehoekstructuren als 

resultaat.

2.4. LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN

Binnen het landschapsontwikkelingsplan Noord-Oost Twente valt 

het erf in deelgebied 6. ‘De bekken van Hengelo’.  

Het landschapstype is het essenlandschap.

SFEERBEELD

Het betreft hier een agrarisch cultuurlandschap dat gekenmerkt 
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wordt door een rijke kleinschalige verweving van groenstructuren 

en paden.Op de overgang van de open essen en kampen op de 

hogere delen naar de lagere delen, ligt een compositie van land-

schapelementen (zoals houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en 

verspreide erven in Twentse stijl. Hier worden kleinschalige ont-

wikkelingen van wonen, recreatie en groen gestimuleerd. Rond de 

kransessen en rond grote escomplexen vormen de erfensembles en 

beplantingen kleinschalige randen rond de grote open ruimten. De 

ervenclusters zijn compact met elkaar verweven door een netwerk 

van houtsingels, bosjes, erfbeplantingen en routes.

Voorbeelden vormen onder andere de randen van grote oude 

escomplexen bij Ootmarsum, Lemselo-Rossum-Volthe, Saas-

veld-Weerselo en Gammelke. 

ONTWIKKELINGSRICHTINGEN

Behoud landschapswaarden

Hieronder vallen essen- en kampenlandschappen met hoge land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden en een hoge mate van 

gaafheid (deze gaafheid is bepaald op basis van enkele veldbezoe-

ken). Behoud van de landschappelijke en

cultuurhistorische kwaliteiten vormt het hoofdaccent, zoals behoud 

van karakteristieke steilranden, houtsingels- en wallen rond essen 

en kampen en erfbeplantingen. De gebieden vallen grotendeels 

binnen de in het kader van de reconstructie aangegeven verwe-

vingsgebieden, met een dubbelaccent op grondgebonden land-

bouw en landschap/cultuurhistorie (streefbeeld 2015).

HERSTEL EN VERSTERKING 

LANDSCHAPSWAARDEN

Herstel en versterking van landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden is van toepassing in gebieden waar de gaafheid is vermin-

derd en waar landschapsherstel wenselijk is om de herkenbaarheid 

van het gebied te vergroten.

Daarnaast vallen hieronder gebieden waar een stevige (ruimtelijke) 

landschapsstructuur noodzakelijk is, bijvoorbeeld in gebieden waar 

de verstedelijkingsdruk hoog is. Gestreefd wordt naar herstel en 

versterking van de de fijnmazigheid en verwevenheid van het land-

schap door aanleg van groenblauwe structuren in een netwerk van 

o.a. houtwallen, singels bosjes, erfbeplantingen en paden.

Het toekomstbeeld is een agrarisch cultuurlandschap. Het open ka-

rakter, de bolling en steilranden van de essen en kampen is als één 

geheel behouden en versterkt. De essen en kampen kennen een 

agrarisch gebruik. Op de overgang van de open essen en kampen 

op de hogere delen naar

de lagere delen, ligt een compositie van landschapelementen (zoals 

houtwallen, singels en geriefhoutbosjes) en verspreide erven. 

Binnen de kleinschalige randen van de essen en kampen is ruimte 

voor kleinschalige bescheiden ontwikkelingen van onder andere de 

woonfunctie, de dag- en verblijfsrecreatieve functie. 

Gestreefd wordt naar eigentijdse compacte erf-ensembles die 

voorbouwen op de identiteit van het Twentse erf en die met el-

kaar verweven zijn door een netwerk van routes en beplantingen.

Het accent ligt op herstel van de landschapswaarden

Het plangebied ligt in het essenlandschap
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2 RU IMTEL I J K 
KWALITE ITSPLAN

2.1. SITUATIE

Het erf ligt op de kruising van de Beekdorpweg en de Akkerveld-

weg.  De ontsluiting van het erf is aan de Beekdorpweg. De woning 

(het hoofdgebouw) staat aan de Beekdorpweg, van oorsprong de 

voorzijde van het erf. Aan de zuidzijde van het erf staan enkele 

agrarische opstallen. Deze zullen in het kader van de regeling rood-

voor-rood allemaal gesloopt worden. Aangezien de stallen gesloopt 

worden en er een compensatiewoning aan de oostzijde van het be-

staande erf gebouwd wordt, zal het geheel goed ingepast moeten 

worden. De grote bomen op het erf en het aanwezige erfbosje aan 

de noordzijde van het erf maken het erf karakteristiek en streekei-

gen. Een zorgvuldige inpassing is daardoor wenselijk.  

2.2. UITGANGSPUNTEN INRICHTING ERF

• sloop stallen

• rooien verharding (zie afbeelding)

• een compensatiewoning aan de oostzijde van het bestaande 

erf

• de nieuwe woning moet aansluiten op het landelijke karakter 

van het erf

• deels zicht op erf behouden

• het erf moet aan blijven sluiten op bestaande landschappelijke 

structuren

• deze structuren versterken met streekeigen beplanting als 

hagen, bosjes en bomen

• ontsluiting erf op de beekdorpweg

• keren en parkeren op eigen erf

 

Locatie inventarisatie
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nieuwe situatie
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2.3. RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

De afbeelding op pagina 8 en 9 geeft de gewenste situatie voor het 

plangebied aan het Beekdorpweg 7 weer. Bijlage 1 geeft het plan 

op schaal weer.

Vanuit de overheid wordt onder meer medewerking aan boven-

genoemde ontwikkeling verleend indien de ruimtelijke kwaliteit 

gewaarborgd en zo mogelijk versterkt kan worden. Het belangrijk-

ste doel hierbij is de leefomgeving te beschermen. Het initiatief 

moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige, ruimtelijke situatie. 

De investering in de ruimtelijke kwaliteit is op te delen in een ba-

sisinspanning (het landschappelijk goed inpassen van het erf) en de 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

BASISINSPANNING:

• aanplant van een ‘erfbosje;

• de nieuwe woning, het bestaande erf en de bijgebouwen moe-

ten als eenheid in het landschap gezien worden;

• het groene karakter van het erf wordt versterkt met een erf-

bosje, bomen en hagen;

• keren en parkeren op het erf;

• het erf wordt niet geheel afgeschermd.

EXTRA KWALITEITSIMPULS:

• sloop landschapsontsierende opstallen;

• gebiedsvreemde beplanting op het bestaande erf rooien en 

vervangen door streekeigen onderbeplanting;

• erfverharding en kuilopslagen worden opgeruimd;

• de ruimtelijke kenmerken van het landschap vormen belang-

rijke uitgangspunten voor het uitwerken van het plan. Het 

betreft hier de beslotenheid en het gebruik van inheemse ge-

sloten beplanting en bomen op of nabij het erf. Met de sloop 

van de stallen en het rooien van gebiedsvreemde beplanting 

krijgt het erf een forse kwaliteitsimpuls. Het gebied sluit 

daardoor beter aan op het kleinschalige, hoog gewaardeerde 

landschap dat fungeert als mixlandschap van wonen werken 

en recreeren. 

Ter compensatie van de sloop zal een woning nabij het bestaan-

de erf worden toegevoegd. Er is gekozen om de woning aan de 

oostzijde deels op het bestaande bouwblok te positioneren. In het 

essen- en hoevenlandschap staan gebouwen verspreid en kennen 

ze geen duidelijke structuur. Er is daarom gekozen de woning en het 

nieuwe bijgebouw ook verspreid van de bestaande bebouwing te 

positioneren. De woning en het bijgebouw zullen qua verschijning 

op elkaar moeten aansluiten. Wel dient het bijgebouw qua vormge-

ving en materialisatie onderdanig aan de woning te zijn. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan een andere gevelbekleding en dakbedekking. 

De oostzijde van het erf zal op enkele bomen na open blijven. Het 

zicht op de woning en de tuin maakt dat het een fraaie entree naar 

het erf  vormt. Het nieuw aan te planten erfbosje geeft het erf een-

heid en een groen karakter. Met een lage haag (maximaal 1 meter) 

wordt een natuurlijke afscheiding tussen tuin en erf gemaakt zon-

der dat de woning verstopt wordt. Schuttingen moeten voorkomen 

worden. Daar waar privacy gewenst is, zal dit met een beukenhaag 

gecreëerd worden. Het liefst blijven de tuinen zo open mogelijk. 

de betaande woning blijft behouden

locatie voor de te bouwen compensatiewoning
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Op het bestaande erf komen veel waardevolle volwassen bomen 

voor. Deze bomen kunnen behouden blijven. Op de plek waar de 

stallen gesloopt worden zal grasland komen. Op het erf blijft vol-

doende ruimte om te keren en te parkeren.

Langs de Beekdorpweg wordt een bomenrij voorzien, deze bomen-

rij zal de bestaande groenstructuren met elkaar verbinden. Aan de 

oostzijde is recent een houtsingel aangeplant. Van oorsprong komt 

er geen beplanting op een es voor (zie historische kaart). Er is daar-

om bewust gekozen de zuidzijde van het weiland open te houden. 

Met de aanplant van extra groen op het erf langs de es en het open 

houden van de es wordt voldaan aan de landschapscriteria. 

het huidige landschap lijkt nog op dat van 1900

het landschap rond 1900 

bestaande inrit wordt toegang naar nieuwe woning

één van de te slopen opstallen
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erfinrichtingsplan schaal 1:1000 op A3

 4 december 2015

ontwerp: Herbert Oldehinkel
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erfinrichtingsplan schaal 1:1000 op A3

 4 december 2015

ontwerp: Herbert Oldehinkel
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• bomen met 2 boompalen en band;

• bomen in gras ook met 2 maaipalen 30cm;

• indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweid door vee of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden beschermd tegen vraatschade/aanrijschade/verdichting van de wor-

telzone.

NUMMER KAART SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC. PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

B1 Alnus cordata Hartvorminge els 100% solitair min. 8 meter 14-16 7

B2 Malus/Pyrus/Prunus Hoogstamfruitbomen 100% blok 7 x 7 meter 10-12 3

B3 Juglans rega Walnoot 100% solitair min. 8 meter 14-16 2

B4 Tillia tomentosa Zilverlinde 100% solitair min. 8 meter 14-16 4

B5 Quercus robur Zomereik 100% groep min. 8 meter 14-16 9
HAGEN SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

H1 (70 m1) Acer campestre Veldesdoorn 100% driehoeks 0,20 x 0,20 80-100 350
ERFBOS (2300 M2) SOORT NEDERLANDSE NAAM PERC PLANTVERBAND PLANTAFSTAND AANPLANTMAAT AANTAL

Crateagus monogyna Eenstijlige meidoorn 25% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 575

Prunus spinosa Sleedoorn 25% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 575

Corylus avalana Hazelaar 20% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 460

Ilex aquifolium Scherpe Hulst 10% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 230

Viburnum opulus Geldersche roos 20% driehoek 1 meter onderling rijen 1 meter 100-125 460

BEPLANTING
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