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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de Ootmarsumseweg 303 te Reutum ligt de speeltuin Morskieft. Ter plaatse is een binnen- en
buitenspeeltuin gevestigd, met bijbehorend restaurant en café. Door de combinatie van binnen- en
buitenspeeltuin kan de speeltuin jaarrond gebruikt worden. Om met name het aanbod in de wintermaanden te
vergroten is initiatiefnemer voornemens de binnenspeeltuin uit te breiden. Tevens bestaat de wens om een
opslaggebouw te bouwen. Tot slot ligt een deel van het parkeerterrein buiten de bestemming 'Horeca'.
De ontwikkeling is op meerdere punten strijdig met het geldende bestemmingsplan 'Tubbergen, Buitengebied
2016'. Allereerst ligt de beoogde uitbreiding van de speelhal deels op gronden waar geen bebouwing is
toegestaan. Bovendien wordt met de uitbreiding binnen het gebied waar bebouwing wel is toegestaan de
maximum oppervlakte aan bebouwd oppervlakte overschreden.
Het is daarom wenselijk om de maximum toegestane oppervlakte aan bebouwing te vergroten van 3.965 m2
naar 4.684 m2 en tevens de locatie waar bebouwing is toegestaan te vergroten. Daarnaast dient het
parkeerterrein planologisch te worden ingepast en dient tot slot de landschappelijke inpassing te worden
geborgd.
De gemeente Tubbergen heeft aangegeven onder voorwaarden mee te willen werken aan de ontwikkeling. Op
de ontwikkeling is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing. Het gaat namelijk om de
uitbreiding van een stedelijke functie in het buitengebied. Hiertoe dient door initiatiefnemer ter compensatie
geïnvesteerd te worden in maatregelen ten aanzien van KGO. De locatie waar deze investeringen gaat
plaatsvinden, is gevonden aan de Ootmarsumseweg 187 in Albergen. Ter plaatse is initiatiefnemer voornemens
een houtwal aan te leggen. Samengevat bestaat de ontwikkeling hiermee uit het volgende:
het uitbreiden van de speelhal en de bouw van een gebouw voor opslag;
het planologisch inpassen van het parkeerterrein;
het landschappelijk inpassen van het geheel;
het aanleggen van een houtwal aan de Ootmarsumseweg 187 in Albergen, in het kader van de KGO;
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader om de voorgenomen
ontwikkeling mogelijk te maken. Daarbij wordt aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en
planologisch oogpunt verantwoord is en in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Tubbergen en bestaat uit een tweetal locaties. In de
afbeeldingen 1.1 en 1.2 is de ligging van deze locaties indicatief weergegeven ten opzichte van de directe
omgeving en de dichtstbijzijnde kernen.

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
n 303, Reutum

11

Afbeelding 1.1

Ligging locaties plangebied in de ruimere omgeving (Bron: PDOK)

Afbeelding 1.2

Ligging locaties plangebied ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK)

1.3 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum" bestaat uit de volgende
stukken:
verbeelding (NL.IMRO.0183.BUIBPOOTMARSUMW303-VG01) en een renvooi;
regels.
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.
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1.4 Huidig planologisch regime
1.4.1

Algemeen

Ter plaatse van beide locaties gelden de bestemmingsplannen "Tubbergen Buitengebied 2016" (vastgesteld op
23 mei 2016) en het bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan" (vastgesteld op 15 december
2020). In dit geval is met name het bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" relevant.
1.4.1.1 Ootmarsumseweg 187, Albergen
Ter plaatse van deze locatie geldt de bestemming 'Agrarisch - 1'. Tevens geldt voor de gehele locatie de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Tot slot geldt de vrijwaringszone 'radarverstoringsgebied'.
In afbeelding 1.3 is een uitsnede van de verbeelding weergegeven.

Afbeelding 1.3

Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Gronden met de bestemming 'Agrarisch - 1' zijn met name bestemd voor het agrarische gebruik. In dit geval is
er geen bouwvlak aanwezig, waardoor gebouwen niet zijn toegestaan.
De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is opgenomen ter bescherming van de te verwachten
archeologische waarden.
De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden
van een goed radarbeeld van het luchtruim.
1.4.1.2 Ootmarsumseweg 303, Reutum
Ter plaatse van deze locatie geldt grotendeels de bestemming 'Horeca'. Voor deze gehele bestemming is de
aanduiding 'maximum oppervlakte: 3965 m2' opgenomen. Voor een deel van de bestemming is de 'specifieke
bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen' opgenomen.
Tevens gelden voor een (klein) deel de bestemmingen 'Agrarisch 1' en 'Verkeer'. Tot slot geldt voor de gehele
locatie de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4', de gebiedsaanduiding 'radarverstoringsgebied' en voor
een deel de gebiedsaanduiding 'reconstructietwetzone - extensiveringsgebied'
In afbeelding 1.4 is een uitsnede van de verbeelding weergegeven.
bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
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Afbeelding 1.4

Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Gronden met de bestemming Horeca zijn met name bestemd voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van
horecabedrijven, waaronder wordt verstaan:
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie,
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, een bar-dancing / nachtclub of een discotheek;
De maximum oppervlakte aan gebouwen mag niet meer bedragen dan in de maatvoeringsaanduiding is
aangegeven, met dien verstande dat ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing'
gebouwen niet zijn toegestaan.
Gronden met een agrarische bestemming zijn met name bestemd voor het agrarische grondgebruik. Gebouwen
zijn niet toegestaan.
Gronden met de bestemming Verkeer zijn met name bestemd voor verharde (ontsluitings)wegen en paden, met
daaraan ondergeschikt onder andere sloten, bermen en beplanting.
De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is opgenomen ter bescherming van de te verwachten
archeologische waarden.
De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden
van een goed radarbeeld van het luchtruim.
De voor 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het toelaten
van verschillende functies naast elkaar, waarbij het bevorderen van de ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden, de realisatie van milieudoelen, en - waar mogelijk - van recreatief gebruik bovengeschikt is aan
andere belangen.
1.4.2

Strijdigheid

1.4.2.1 Ootmarsumseweg 187, Albergen
Ter plaatse van deze locatie is het wenselijk om in het kader van de KGO middels landschapsmaatregelen te
investeren in de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
De realisatie hiervan is niet strijdig met de bestemming, maar dient wel middels een voorwaardelijke verplichting
juridisch geborgd te worden. Dit dient gekoppeld te worden aan een aanduiding op de verbeelding. Daarom is
deze locatie meegenomen in het bestemmingsplan.
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1.4.2.2 Ootmarsumseweg 303, Reutum
Het initiatief is ter plaatse van deze locatie op meerdere plaatsen strijdig met het bestemmingsplan.
Allereest is het niet mogelijk om de uitbreiding van de speelhal te realiseren, enerzijds omdat de maximum
toegestane oppervlakte aan bebouwing daarmee wordt overschreden en anderzijds om dat een deel van de
speelhal zich bevind op gronden waar het bouwen van gebouwen specifiek is uitgesloten. Het is daarom
wenselijk om de maximum toegestane oppervlakte aan bebouwing te vergroten van 3.965 m2 naar 4.684 m2
en de aanduiding van het gebied waar bebouwing is toegestaan te vergroten;
Een deel van het parkeerterrein ligt op gronden met een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming
is het niet toegestaan om te parkeren ten behoeve van de horecafunctie. Met dit initiatief dient de
bestemming Horeca ter plaatse van het parkeerterrein te worden vergroot, zodat het parkeerterrein binnen
deze bestemming valt. De parkeerplaatsen aan de voorzijde (straatzijde) worden anders gesitueerd. Omdat
deze parkeerplaatsen behoren tot het plangebied en tevens landschappelijk worden ingepast, wordt dit
meegenomen in het bestemmingsplan.
Tevens dient de landschappelijke inpassing van het perceel te worden vastgelegd door aan deze gronden de
bestemming 'Bos - Natuur' te geven. Ook wordt een deel van het huidige horecabedrijf, dat niet feitelijk in
gebruik is ten behoeve van het bedrijf, voorzien van een agrarische bestemming.
Tot slot wordt opgemerkt dat de bouw van het gebouw voor opslag reeds planologisch mogelijk is.

1.5 Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in Hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.
Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving van de gewenste ontwikkeling. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het
beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen beschreven.
In Hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue en Hoofdstuk 6 gaat in op de
wateraspecten. In Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische
aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid. Tot slot gaat Hoofdstuk 9 in op het
vooroverleg.
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Hoofdstuk 2

Huidige situatie

2.1 Algemeen
Zoals reeds vermeld bestaat het plangebied uit een tweetal locaties in het buitengebied van de gemeente
Tubbergen. Eén van deze locaties betreft een locatie waar uitsluitend een landschapsmaatregel wordt uitgevoerd
in het kader van de KGO. In dit geval is het perceel in gebruik als grasland. Het is daarom niet nodig om
uitgebreid op deze locatie in te gaan. Hierna wordt hoofdzakelijk ingegaan op de locatie van Morskieft, aan de
Ootmarsumseweg 303 te Reutum.

2.2 Landschappelijke aspecten
Het plangebied is gelegen in een gebied waar beekdalen en dekzandvlakten elkaar afwisselen. Er is sprake van
een minimaal reliëf. Rondom is er nauwelijks sprake van zichtbare hoogteverschillen. Hoogteverschillen zijn
ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen en beekdalen na verloop van tijd veelal zijn geërodeerd. De
grotere aanwezige dekzandruggen werden in gebruik genomen als gezamenlijke essen en de kleinere
zandkopjes werden gebruikt als de eenmansesjes. De lagere gronden werden juist in gebruik genomen als
hooilanden.
Het plangebied ligt in de heideontginning, op topografische kaarten onder meer te herkennen als de “Fleringer
Heide”. Het gebied is rond de jaren ‘30 ontgonnen. In die jaren waren er meer technieken bekend voor het
ontwateren van percelen en daarnaast kon men inmiddels gebruik maken van kunstmest. Daardoor kon men de
aanvankelijk onbruikbare natte heidevelden agrarisch in gebruik nemen. Erven zijn relatief nieuw en liggen veelal
kort aan de (hoofd) wegen en/of sporadisch verdeeld door het landschap op een hogere kop.
Het is van oorsprong een open tot zeer open landschap. Direct na de ontginning zijn op enkele perceelsranden
beplantingen aangebracht waarvan nu nog altijd enkele structuren zichtbaar zijn zoals aan de achterzijde van
het plangebied. De veelal robuuste elementen of lijnelementen bepalen voor een belangrijk deel het landschap
dat daardoor nu een open tot half open landschap is geworden.
De omgeving van het plangebied is met name in gebruik als agrarisch gebied, met verspreid liggende agrarische
bedrijven en woningen.

2.3 Situatie plangebied
Het plangebied zelf betreft het terrein van speeltuin Morskieft. Morskieft is sinds jaar en dag een begrip in de
regio. Aanvankelijk begonnen met een café, restaurant en buitenspeeltuin, maar later ook met een
binnenspeeltuin. Het bedrijf biedt een breed scala aan speelvoorzieningen. Naast een indoor en outdoor
speelterrein zin er tevens een midgetgolfbaan (glow in the dark) en enkele escaperooms aanwezig.
Op het terrein staan verschillende gebouwen, bestaande uit enkele speelhallen en een café/restaurantfunctie
met bijbehorende (opslag)gebouwen en één inpandige bedrijfswoning. Rondom de gebouwen ligt een groot
speelterrein waar verscheidene speeltoestellen staan. Aan de oostzijde van het perceel ligt een groen ingericht
parkeerterrein met aangrenzend een dierenweide. Het noordelijk deel van het terrein is in gebruik als grasland.
Door de combinatie van binnen en buiten kan er jaarrond gebruik worden gemaakt van de speelaccommodatie.
In de volgende afbeeldingen zijn een luchtfoto en een vogelvluchtimpressie weergegeven.
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Afbeelding 2.1

Luchtfoto plangebied Morskieft (Bron: PDOK)

Afbeelding 2.2

Vogelvluchtimpressie plangebied Morskieft (Bron: Google)
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Hoofdstuk 3

Planbeschrijving

3.1 Gewenste ontwikkeling
3.1.1

Algemeen

Zoals reeds omschreven is het wenselijk om op het speelterrein enkele ontwikkelingen uit te voeren. Om met
name het aanbod in de wintermaanden te vergroten zijn de eigenaren voornemens om de binnenspeeltuin uit te
breiden. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande hal. De oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 1.125
m2 aan bebouwing.
De beoogde uitbreiding bevindt zich op een locatie waar dit nu niet mogelijk is, aangezien daar geen bebouwing
is toegestaan. Daarnaast wordt met de uitbreiding de oppervlakte aan bebouwing (maximaal 3.965 m2)
overschreden. De benodigde nieuwe oppervlakte bedraagt 4.684 m2.
Daarnaast ligt het parkeerterrein op gronden met een agrarische bestemming. Aangezien de parkeerplaatsen bij
het horecabedrijf horen, dienen deze te worden bestemd naar 'Horeca'. Tot slot dient de landschappelijke
inpassing van het gehele terrein inclusief de locatie waar KGO-investeringen worden gedaan te worden geborgd.
Hierbij krijgen de gronden die groen worden ingericht een passende bestemming 'Bos-Natuur'. Hierna wordt
nader op het plan ingegaan.
3.1.2

Het plan

De uitbreiding van de hal sluit qua bouwstijl en uitstraling naadloos aan bij de bestaande speelhal. Ook de
dakvorm en bouwvorm van de huidige speelhal past binnen de regels, hier wordt op aangesloten. Hiermee past
het ook binnen de 'standaard' bouwregels van dit bestemmingsplan. Hierna is een impressie van het gewenste
gebouw opgenomen.

Afbeelding 3.1 Impressie gewenste situatie (Bron: Bouwkundig buro Meinders)
Daarnaast is met de groei in de afgelopen jaren ook het parkeerterrein steeds met kleinere delen uitgebreid.
Inmiddels ligt een deel van dit terrein niet binnen de horecabestemming. Het is wenselijk dit planologisch in te
passen.
Tot slot is het wenselijk om een gebouw voor opslag te bouwen. Het gaat om een gebouw van 180 m2. Dit is
reeds passend binnen de huidige planologische kaders.
In de volgende afbeelding is een uitsnede van het beoogde plan weergegeven. Daarna wordt ingegaan op de
landschappelijke inpassing van het geheel.
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Afbeelding 3.2 Impressie landschappelijk inpassingsplan Ootmarsumseweg 303 inclusief legenda (Bron: N+L
Landschapsontwerpers)
3.1.3

Toelichting landschappelijke inpassing

Met uitzondering van de uitbreiding van het gebouw voor binnenspelen en opslag vindt er geen grootschalige
ontwikkeling plaats. De impact in/op de omgeving is daarom relatief laag. Wel worden er een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Onder meer is de wens om de (hoofd)ingang te verplaatsen naar de achterzijde van het perceel.
Met het verplaatsen worden ook de parkeerplaatsen opnieuw ingericht. Meer structuur om duidelijkheid te geven
aan de bezoeker en om meer auto's te kunnen herbergen. Totaal worden er 172 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Er moet een duidelijke entree ontstaan waarmee dus ook de huidige entree moet worden afgeschaald. Ter
plaatse wordt er daarom verharding verwijderd en wordt groen doorgezet (I/M). In combinatie worden er enkele
(invalide) parkeerplaatsen aangelegd met grasbetonstenen voor bezoek van het café/ restaurant.
Aan de voorzijde komen niet alle parkeerplaatsen te vervallen, maar het aantal zal minder worden en er worden
grasbetonstenen gebruikt in plaats van elementverharding. Er komt een kiss & ride zone (Q) onder meer voor
grote bussen. De parkeerplaatsen zijn daar ook niet langer haaks, maar er kan in de lengte worden geparkeerd.
Het parkeren wordt ingepast met de aanplant van een gemengde haag. Gebleken is dat beukenhaag op het
menu staat van de engerling en dus geen geschikte soort is.
De oostzijde van de accommodatie wordt beter landschappelijk ingepast. Er wordt een houtsingel langs en
achter de parkeerplaatsen aangebracht (H) en de hoofdentree langs het parkeren wordt begeleid met de
aanplant van nieuwe hagen (N). De bestaande houtsingel (G) wordt versterkt.
Aan de westzijde van de accommodatie worden op informele wijze bomen aangeplant (J). De bomen moeten
geen strak geheel vormen waarbij het moet lijken of zij daar enigszins op toevallige wijze groeien. Het is ook
niet de bedoeling om het pand volledig in te passen. De plantafstand is wisselend en het soortgebruik is
gemengd waardoor ook diversiteit in groeiwijze ontstaat.
Maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit:
Herstructureren bestaande parkeerplaatsen;
Herstructureren voorzijde / verplaatsen hoofdingang;
bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
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Inpassen bestaande parkeerplaatsen;
Aanplant robuuste houtsingel;
Aanplant bomen op informele wijze.
3.1.4

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

In het kader van de KGO regeling moet worden geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Op de locatie is daar wel
sprake van (onder andere afwaarderen horeca naar bos/natuur en agrarisch, zie Bijlage 1), maar de diverse
vormen van aanplant vallen onder het begrip basisinspanning. Deze inspanning is op voorhand reeds
noodzakelijk om de uitbreiding ingepast te krijgen. Het kan derhalve geen onderdeel uitmaken van de
aanvullende investering die geleverd moet worden. De initiatiefnemer is voornemens om een houtwal aan de
Ootmarsumseweg 187 in Albergen aan te leggen. Deze kosten kunnen wel tot de KGO opgave worden gerekend.
Ter versterking van de landschappelijke structuur wordt een houtwal aangelegd langs de grens van het
kadastrale eigendom. Hoewel ter plaatse sprake is van een open landschap draagt de aanplant bij aan de
inpassing van de aanwezige erven. Er worden in totaal 225 stuks beplanting aangeplant in een aarden
wallichaam. De hoogte van het wallichaam is maximaal 1 meter. De hoogte van de aanplant bedraagt 80-100
(hoogte in centimeters). Langs de houtwal wordt een veekerend raster aangebracht. In afbeelding 3.3 is een
impressie van de gewenste situering van deze houtwal weergegeven.

Afbeelding 3.3 Impressie landschappelijk inpassingsplan Ootmarsumseweg 187 inclusief legenda (Bron: N+L
Landschapsontwerpers)

3.2 Verkeer en parkeren
3.2.1

Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de parkeerbehoefte en
verkeersgeneratie die ontstaat als gevolg van een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Tubbergen hanteert voor
het bepalen van de parkeerbehoefte de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018', echter wordt hierin voor het
buitengebied verwezen naar de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van
het CROW. Op basis van deze publicatie kan eveneens de verkeersgeneratie worden bepaald.
In voorliggend geval is sprake van de volgende uitgangspunten:
Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline);
Stedelijke zone: buitengebied.
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3.2.2

Parkeren

In dit geval is door Meinders bouwkundig buro een parkeerkundige onderbouwing gemaakt. Hieruit blijkt dat er in
de huidige situatie sprake is van een parkeerbehoefte van 129 parkeerplaatsen en in de nieuwe situatie een
parkeerbehoefte van 166 parkeerplaatsen.
Momenteel zijn er 163 parkeerplaatsen aanwezig. In de nieuwe situatie zijn dit er 172. Hiermee wordt voorzien
in de parkeerbehoefte van 166 parkeerplaatsen. De volledige berekening is opgenomen als Bijlage 2 van deze
toelichting.
Opgemerkt wordt dat de functie in dit bestemingsplan niet één te vergelijken is met een sportzaal. Bij een
sportzaal is namelijk vaak sprake van eigen vervoer. Bij de speelhal zal het juist veel gaan om ouders met
kinderen. De daadwerkelijke parkeerdruk is dan waarschijnlijk ook lager dan in Bijlage 2 is weergegeven, temeer
omdat ouders waarschijnlijk in het bijbehorende restaurant zullen vertoeven en de kinderen in de speelhal.
Opgemerkt wordt dat in bijlage 2 alleen de bebouwing is meegenomen die een parkeerbehoefte met zich
meebrengt. In totaal is dit 4.309 m2 van de bebouwing. De woning (nummer 4) is buiten beschouwing gelaten.
Ten aanzien van deze woning geldt dat de parkeerbehoefte confomr huidige situatie op het eigen perceel
opgevangen wordt.
3.2.3

Verkeersgeneratie

De gemeentelijke parkeernota noemt geen cijfers ten aanzien van de verkeersgeneratie. Voor deze berekening
is daarom aansluiting gezocht bij de CROW publicatie 'toekomstbestendig parkeren'. In deze nota wordt
uitgegaan van een minimum en maximum norm. Dat is de bandbreedte. In dit geval wordt van een gemiddelde
uitgegaan. Uitgegaan wordt van dezelfde functies die in de parkeerberekening zijn gehanteerd:
sportzaal;
loods, opslag, bergplaats (bedrijf, arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf);
Opgemerkt wordt dat de loods voor opslag geen zelfstandige verkeersgeneratie oplevert. In het kader van een
goede ruimtelijk ordening is deze loods toch meegenomen. Het valt het beste te vergelijken met een bedrijf
arbeidsextensief/bezoekersextensief, aangezien daar ook een loods onder valt. De functie sportzaal uit de
gemeentelijke parkeernota wordt vergeleken met de functie sporthal.
Het restaurant en de woning blijven onveranderd. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de berekening.
Vorenstaande uitgangspunten zorgen voor de volgende berekening:
Functie
Aantal m2 uitbreiding
norm (per 100 m2 bvo)
totaal
Loods/opslag/bergplaats
180
4,8
8,64
Sportzaal
1.125
16,65
187,3125
Totaal
195,95
In totaal bedraagt de extra verkeersgeneratie afgerond 196 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Deze
verkeersgeneratie kan goed worden afgewikkeld via de Ootmarsumseweg in beide richtingen. Dit betreft een
brede weg met een hoge capaciteit. Ook zal er worden voorzien in veilige en overzichtelijke ontsluitingen op de
Ootmarsumseweg. In afbeelding 3.1 is dit visueel weergegeven.
Opgemerkt wordt dat de functie in dit bestemingsplan niet één te vergelijken is met een sportzaal. Bij een
sportzaal is namelijk vaak sprake van eigen vervoer. Bij de speelhal zal het juist veel gaan om ouders met
kinderen. De daadwerkelijke verkeersgeneratie is dan waarschijnlijk ook lager dan is weergegeven, temeer
omdat ouders waarschijnlijk in het bijbehorende restaurant zullen vertoeven en de kinderen in de speelhal.
3.2.4

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan
besloten ontwikkeling.
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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

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1 Algemeen
Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor de leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam
perspectief voor de leefomgeving. Dit is nodig om de opgenomen doelen te halen en is een zaak van overheid en
samenleving.
4.1.1.2 Vier prioriteiten
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten.
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte
zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo
efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het
hoofdenergiesysteem op nationale schaal.
2. Duurzaam economisch groeipotentieel
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende
landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of
life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en
circulair.
3. Sterke en gezonde steden en regio's
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen
de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt
optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van
nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en
-veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen.
Zo blijft de gezondheid in steden en regio's geborgd.
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal
effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van
de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra,
is ongewenst en wordt tegengegaan.
4.1.1.3 Afwegingsprincipes
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:
1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies,
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gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans
is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;
3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van die van
toekomstige generaties.
4.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR (voorganger NOVI) is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1
oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen,
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
stedelijke ontwikkeling:´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).
4.1.3

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten van het rijksbeleid

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de NOVI.
Wat de “Ladder voor duurzame verstedelijking” betreft is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State van belang .Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling in grote mate casuïstisch wordt beantwoord.
In dit geval gaat het om de uitbreiding van de toegestane oppervlakte aan bebouwing met meer dan 500 m2 op
een locatie waar nu geen bebouwing is toegestaan. Hiermee is er sprake van een stedelijke ontwikkeling. Hierna
wordt aan de ladder getoetst.
Is er een behoefte aan de ontwikkeling?
De beoogde uitbreiding is ingegeven door de wens om meer bezoekers te trekken in de dalmomenten/-periode.
Dit wil men creëren door meer weeronafhankelijke functies te realiseren, waarvoor de beoogde speelhal
bedoeld is. Morskieft betreft een gerenommeerd bedrijf die door de jaren heen steeds meer bekendheid heeft
verworven. Het bedrijf heeft in 2021 een bronzen medaille gewonnen bij de verkiezing 'leukste uitje van
Overijssel' van de ANWB. Daarbij groeit het bezoekersaantal al jaren.
Morskieft betreft een lokaal geworteld bedrijf, die gelet op de activiteiten (speeltuin) als passend kan worden
beschouwd in het buitengebied. Vanwege haar agrarisch verleden (het is een voormalig agrarisch bedrijf) heeft
het bedrijf een sterke binding met het buitengebied. Voor dergelijke functies geldt dat het functies betreffen die
in het buitengebied horen, aangezien de ligging op een voormalige boerderijlocatie in een natuurrijke omgeving
onderdeel uitmaakt van de beleving en uitstraling van het bedrijf.
Bovendien is gelet op de reeds aanwezige horeca en speelvoorzieningen een verplaatsing van het bedrijf
financieel niet haalbaar en wenselijk, ondermeer gezien de investeringen die ter plaatse reeds gedaan zijn.
Daarnaast is er binnen bestaand stedelijk gebied in de omgeving geen grond beschikbaar voor een dergelijk
bedrijf met deze omvang. Splitsing van het bedrijf op meerdere locatie is gelet op het type bedrijf geen haalbare
en geen logische optie.
Hiermee kan worden gesteld dat er behoefte is aan de uitbreiding van het bedrijf, waarmee het bedrijf meer
bezoekers kan trekken in de dalmomenten, wat de toekomstbestendigheid ten goede komt. De parkeerplaatsen
zijn benodigd om te voorzien in voldoende parkeerruimte in de nieuwe situatie. Hiertoe is het nodig het
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bestemmingsvlak voor horeca te vergroten, gezien binnen het huidige perceel geen ruimte is om in deze
aanvullende parkeerruimte te voorzien. Er is in voorliggend geval dan ook sprake van concrete behoefte aan de
ontwikkeling.
Ligt het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied?
Het plangebied ligt, gelet op de hiervoor beschreven definitie, niet geheel binnen bestaand stedelijk gebied. Het
bestaande horecabedrijf ligt wel binnen het stedelijk gebied, want deze is reeds bestemd met een stedelijke
functie en ook als zodanig in gebruik. Voor de uitbreiding ter plaatse van de parkeerplaatsen geldt dit niet. Gelet
op de indeling van het perceel is het ruimte maken voor parkeerplaatsen binnen het bestaande terrein, in
combinatie met het realiseren van de gewenste kwaliteit, geen optie. De parkeerplaatsen liggen direct
aansluitend op het horecaterrein en worden met deze ontwikkeling tevens landschappelijk ingepast, zodat het
ruimtelijk gezien passend is. Gelet hierop wordt gesteld dat de voorgenomen uitbreiding voldoet aan het
bepaalde in artikel 3.1.6, tweede lid Bro.

4.2 Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. De omgevingsvisie is
in mei 2017 vastgesteld en inmiddels meermaals geactualiseerd.
4.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke leefmilieu
in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomst vaste groei
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.
Enkele centrale ambities van de provincie:
goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van woonmilieus (typen
woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en kwalitatief);
versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke, cultureel, sociaal en
economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking van leefbaarheid en diversiteit van het
landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken, behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van
identiteit;
veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen door te zorgen voor waterveiligheid,
externe veiligheid en verkeersveiligheid;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en doorstroming
centraal staan.
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. 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. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.
4.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel
Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal:
1. Of – generieke beleidskeuzes
2. Waar – ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe – gebiedskenmerken
Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen,
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke)
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet
kan.
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Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van publieke
belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.
In afbeelding 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven.

Afbeelding 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)
4.2.3.1 Of- generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld
woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen. In
de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.
4.2.3.2 Waar- ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan
welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat
ontwikkeld zou kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat
ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te
worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn
signaleringsgrenzen.
4.2.3.3 Hoe- gebiedskenmerken
Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor
alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken
van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening geregeld. De
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier
kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen
worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.
4.2.3.4 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal
het volgende beeld.
4.2.3.4.1
Of - generieke beleidskeuzes
Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' blijkt dat de artikelen 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit) en 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene omgeving) van de
Omgevingsverordening Overijssel van belang zijn.
Artikel 2.1.3

Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (lid 1)

Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra
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ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpen wanneer
aannemelijk is gemaakt:
dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of
transformatie
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening
Het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is gericht op alle (stedelijke) ontwikkelingen, die leiden tot
extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving door bouwen en verharden. Zoals in de ladder voor duurzame
verstedelijking reeds omschreven (zie paragraaf 4.1.2) is het niet wenselijk om de uitbreiding (de
parkeerplaatsen) binnen het bestaande horecaterrein op te vangen. De parkeerplaatsen liggen direct aansluitend
op het bestaande terrein en worden met dit plan landschappelijk ingepast. De uitbreiding van de speelhal bevindt
zich direct aansluitend op de bestaande speelhal en er wordt qua vormgeving tevens aangesloten op de
bestaande hal. Hiermee is er sprake van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.
Artikel 2.1.5

Ruimtelijke kwaliteit (lid 1, 2, 3 , 4 en 5)

1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkeling die het
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de
geldende gebiedskenmerken.
2. In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is
neergelegd.
3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.
4. Gemeenteraden mogen gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief dat voor het betreffende
gebied geldt, wanneer:
a. er sprake is van sociaal-economische en/of maatschappelijke redenen;
b. voldoende verzekerd is dat er sprake is van versterking van de ruimtelijke kwaliteit conform de
gebiedskenmerken
5. n het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is
gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze
de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.
Toetsing van het initiatief aan de artikelen 2.1.5 van de Omgevingsverordening
De ontwikkeling voorziet in een toename van de ruimtelijke kwaliteit, door de landschappelijke inpassing van het
geheel en de investeringen die in het kader van de KGO (zie ook volgende lid) worden gedaan.
Tevens wordt gesteld dat de ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief, voldoet aan het
uitvoeringsmodel en aan de provinciale vier-lagen benadering. Aangezien voldaan wordt aan het
ontwikkelingsperspectief is lid 4 niet relevant. In de komende subparagrafen wordt daar nader op ingegaan.
Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is gehouden met het gestelde in artikel
2.1.5.
Artikel 2.1.6

Kwaliteitsimpuls Groene omgeving (lid 1, 2 en 3)

1. 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.
2. lid 1 is niet van toepassing op de bedrijfsontwikkeling en nieuwvestiging van agrarische bedrijven en op
zelfstandige opstelling van zonnepanelen;
3. In aanvulling op het gestelde onder 1 geldt voor nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden die
vallen binnen het ontwikkelingsperspectief Ondernemen met Natuur en Water en die niet zijn aangeduid als
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), geldt de voorwaarde dat de compensatie door
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving gericht dienen te zijn op de versterking
van de kwaliteit van natuur, water en landschap.
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Toetsing van het initiatief aan de artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening
Op dit bestemmingsplan is de KGO van toepassing. De gemeente Tubbergen heeft een eigen KGO-beleid
opgesteld. In paragraaf 4.3.2 wordt hier nader op ingegaan. Ter compensatie van de geboden
ontwikkelingsruimte moet er een extra investering in de ruimtelijke kwaliteit plaatsvinden. Het gaat immers om
een grootschalige ontwikkeling in het buitengebied.
In dit geval is in het door N+L opgestelde landschapsontwerp de KGO-investering uitgewerkt. De extra investering
betreft de aanleg van een houtwal aan de Ootmarsumseweg 187 in Albergen. Zie ook paragraaf 3.1.4 en Bijlage
1. Lid 2 en 3 van artikel 2.1.6 zijn niet relevant aangezien het in dit geval niet gaat om bedrijfsontwikkeling van
agrarische bedrijven of zonnepanelen. Ook is er geen sprake van een ontwikkeling die zich bevindt in de zone
'ondernemen met Natuur en Water' en ook niet ligt binnen NNN of Natura 2000-gebied.
Op deze plaats wordt gesteld dat het initiatief in overeenstemming is met artikel 2.1.6 van de
omgevingsverordening.
4.2.3.4.2
Waar - ontwikkelingsperspectieven
Hierna wordt op het ontwikkelingsperspectief ingegaan. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de locatie van Morskieft
is meegenomen. De aanleg van een houtwal is immers van kleine omvang en te allen tijde passend in het
ontwikkelingsperspectief.

Afbeelding 4.2

Uitsnede overzichtskaart ontwikkelingsperspectieven (Bron: Provincie Overijssel)

'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'
Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in harmonie
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij,
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie
Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.
Toetsing van het initiatief aan het Ontwikkelingsperspectief
De recreatieve functie is passend binnen het mixlandschap, waar ruimte is voor een verscheidenheid aan
functies. Met het voornemen wordt bijgedragen aan de ambities in het kader van een zichtbaar en beleefbaar
mooi landschap en de sterke ruimtelijke identiteiten, zo blijkt onder meer uit paragraaf 3.1 en bijlage 1 bij deze
toelichting. De ontwikkeling is daarmee in overeenstemming met het ontwikkelingsperspectief van de gemeente
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Tubbergen.
4.2.3.4.3
Hoe - gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap,
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. In dit geval wordt enkel ingegaan op de situatie ter plaatse van de bouwlocatie.
De 'Stedelijke laag' wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, aangezien hiervoor geen specifieke
eigenschappen 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.
Beide locaties zijn op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met 'Dekzandvlakte en
ruggen' (zie afbeelding 4.3).

Afbeelding 4.3

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.
norm: Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende bestemmingsregeling, gericht op
instandhouding van de hoofdlijnen het huidige reliëf;
richting:
1. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van
de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting.
2. Bij ontwikkelingen is de (strekkings)-richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van
beekdalen en ruggen, het uitgangspunt
Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'
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De locatie van Morskieft is gelegen in een dekzandgebied met de overgang naar beekdalgebied. De locatie en
omgeving kennen een minimaal reliëf. In de jaren zijn, als er al sprake van was, hoogteverschillen gedeeltelijk
geërodeerd door de wind, weer versterkt door de wijze van agrarisch gebruik (essen en eenmansesjes) en weer
verminderd door de schaalvergroting in de landbouw. Het is daarom niet nodig om een beschermde
bestemmingsregeling op te nemen.
De nog aanwezige kenmerken van het oorspronkelijk landschap ter plaatse van Morskieft worden met het
voornemen niet aangetast, maar juist versterkt door de landschappelijke inpassing. Ter plaatse van de
KGO-investering aan de Ootmarsumseweg 187 wordt gesteld dat door de maatregelen juist wordt bijgedragen
aan het versterken van de kenmerkende landschapselementen behorend bij de natuurlijke laag. Hiermee past
het initiatief in de richting die voor dit gebied is opgesteld.
Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde in de “Natuurlijke laag”.
2. De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'
In 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.
Beide locaties zijn gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype 'Jong heideen broekontginningslandschap (zie afbeelding 4.4).

Afbeelding 4.4

Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

“Jong heide- en broekontginningslandschap”
De grote oppervlakte aan - voormalige - natte en droge heidegronden was oorspronkelijk functioneel verbonden
met het essen- en oude hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in
de stal bemeste plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na
de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht.
Aanvankelijk kleinschalig en min of meer individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig en
grootschalig aangepakt (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. Ten
opzichte van omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes,
deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange
rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings'landschappen met en rommelige driehoekstructuren als resultaat.
Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en
versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met
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erven en de kenmerkende ruimtematen.
Richting: Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan
behoud en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en
ontginningslinten met erven en de kenmerkende ruimtematen.
Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'
In het ruimtelijk kwaliteitsplan is rekening gehouden met de gebiedskenmerken ter plaatse van de Morskieft (zie
hiervoor bijlage 1 bij deze toelichting). Er is sprake van een zorgvuldige inbedding van de (nieuwe) bebouwing
en de parkeerplaatsen in de omgeving. Daarnaast wordt onder andere groen aangeplant en worden de
kenmerkende structuren ter plaatse behouden en/of versterkt. Ook de zichtlijnen op het landschap blijven zoveel
mogelijk gewaarborgd.
Ten aanzien van de Ootmarsumseweg 187 wordt gesteld dat de houtwal passend is in de landschappelijke
kenmerken van het jonge heide- en broekontginningslandschap. Door de landschappelijke inpassing wordt
voldaan aan de richting om met ontwikkelingen bij te dragen aan het beboud en versterking van de kenmerkende
structuren van het jong heide- en broekontginningslandschap.
Gezien het vorenstaande is de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming met de ter plekke geldende
gebiedskenmerken van de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”.
3. De 'Laag van de beleving'
In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die
gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. De laag van de
beleving is de laag van de verbinding en het netwerk; tussen het stedelijke en het landelijke, de cultuur en de
natuur, snel en traag, oud en nieuw, tussen nut en schoonheid. De laag van de beleving benut vooral de
kwaliteiten van de andere drie lagen, maar voegt ook eigen kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken
en recreatieve routes. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de productielandschappen en de steden in een ander
daglicht en maakt ze beleefbaar en tot een belevenis.
De verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een belangrijke
economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als de agrarische sector. Dit alles
verandert het aanzien, de gewenste gebruiksmogelijkheden en betekenis van het buitengebied. Aan het
‘belevingslandschap' ontleent Overijssel zijn tijdsdiepte, maar ook zijn aantrekkingskracht. Steeds vaker worden
de kwaliteiten uit het verleden ingezet in plannen door daar met nieuwe kwaliteiten, gebruiks- en
verschijningsvormen op voort te bouwen.
Belangrijk in deze laag is het oude en nieuwe ‘erfgoed’ van de provincie. De locatie van Morskieft is op de
gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van de beleving’ aangeduid met ‘Donkerte’. In afbeelding 4.5 wordt dit
weergegeven. De locatie aan de Ootmarsumseweg 187 is buiten beschouwing gelaten, aangezien de aanleg van
een houtwal niet zorgt voor lichtuitstraling.
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Afbeelding 4.5

Laag van de beleving (Bron: Provincie Overijssel)

“Donkerte”
Lichte gebieden geven een beeld van de economische dynamiek van de provincie: de steden en dorpen, de
autosnelwegen, de kassengebieden, de attractieparken, de grote bedrijventerreinen en de gebieden met veel
bebouwing. De donkere gebieden geven een indicatie van de 'buitengebieden' van Overijssel. De
natuurcomplexen en de grote landbouwgebieden. De donkere gebieden zijn de gebieden waar het 's nachts nog
echt donker is, waar je de sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief 'luwe' dun bewoonde gebieden
met een lage gebruiksdruk.
Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, ten minste zo donker te
houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Dit betekent op praktisch niveau
terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan
of anders lichtbronnen selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van
de dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat passages van
autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan eventuele op- en afritten.
Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' gebieden.
Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van de beleving'
De locatie is omschreven als donkerte. De donkere gebieden zijn veelal de buitengebieden van Overijssel. Waar
elders dorpen, autowegen, kassengebieden en attractieparken zorgen voor licht, is het buitengebied een plek
waar men nog de sterrenhemel kan waarnemen. De ambitie is om donkere plekken te behouden en waar
mogelijk nog donkerder te maken. De ontwikkeling houdt rekening met deze ambitie. Er zal geen onnodig licht
worden toegevoegd. Aangezien het met name om een dagactiviteit gaat kan er nauwelijks sprake zijn van
lichtoverlast.
4.2.4

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in
overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3 Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste beleidsdocumenten die van toepassing
zijn op de voorgenomen ontwikkeling worden hierna behandeld.
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4.3.1

Mijn Omgevingsvisie Tubbergen

4.3.1.1 Algemeen
De gemeente Tubbergen beschikt over een omgevingsvisie. MijnOmgevingsvisie Tubbergen gaat over de
toekomst van de leefomgeving; de visie van samenleving én gemeente. Hierin bouwt men verder op de basis die
al in proces van MijnDorp gelegd is. De visie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én over het
buitengebied , gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De visie geeft aan hoe de gemeente, samenleving en
gemeenteraad, willen sturen; wat men wil behouden, versterken en ontwikkelen. Door inbreng van de
samenleving is MijnOmgevingsvisie van ons allemaal!
MijnOmgevingsvisie gaat in op:
1. de uitdagingen die op de gemeente afkomen (het verhaal achter de speerpunten);
2. hoe men daarop kan inspelen (speerpunten);
3. hoe plannen die bewoners of ondernemers inbrengen worden afgewogen (stappenplan);
4. welke waarden daarbij belangrijk zijn (waardenkaart).
Mijn Omgevingsvisie gaat uit van vier kernprincipes. Kernprincipes zijn manieren van werken; werkwijzen die
altijd gelden. Als keuzes worden gemaakt, als plannen worden gemaakt en gewoon als we wonen, leven,
ondernemen of verblijven past men de kernprincipes toe. De vier kernprincipes zijn:
We doen het samen;
We geven het goed voorbeeld;
We wentelen niet af op volgende generaties;
We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt.
4.3.1.2 Speerpunten
In de omgevingsvisie zijn speerpunten opgenomen op verschillende thema's. In voorliggend geval is gezien de
ontwikkeling zijn met name de thema's 'Buitengebied in balans' en 'Ruimte voor ondernemen' van belang.
Buitengebied in balans
De gemeente Tubbergen wil een economisch sterk buitengebied met veel verschillende functies waarin alle
bewoners en gebruikers aan hun trekken komen.
Het Twentse landschap is een uniek coulisselandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen,
natuurgebieden en landgoederen. Dit landschap draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De
houtwallen en singels vormen verbindingen van natuurgebied naar natuurgebied die voor veel planten en dieren
belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren voelen zich hier thuis. Het is voor iedereen belangrijk om een
sterk en mooi buitengebied te behouden.
In het buitengebied komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. De gemeente ziet
landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Daarnaast vragen nieuwe functies om
ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van energie en de vraag naar voldoende waterberging.
Al deze functies leggen samen veel druk op het buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de
goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten komen. De gemeente streeft
naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van
landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt het buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit
doet de gemeente samen met de inwoners, de partners en de gebruikers.
De speerpunten voor het buitengebied zijn:
Toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzame landbouw wordt gestimuleerd;
Goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij samenwerking gezocht wordt met de landbouw;
Kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur.
Ruimte voor ondernemen
Als gemeente zorgt men voor voldoende ontwikkelruimte voor bedrijven en voor plekken waar bedrijven zich
kunnen vestigen. Zo draagt de gemeente bij aan de werkgelegenheid en kunnen verschillende soorten
bedrijvigheid ontstaan. De gemeente streeft naar levendige compacte kernwinkelgebieden. Voor duurzame,
kansrijke initiatieven wordt maatwerk geleverd. Daarbij ligt de nadruk op het behouden en versterken van het
lokale bedrijfsleven. Samenvattend gaat de gemeente voor:
goede vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven;
het faciliteren van ondernemers met als principe “ja- tenzij”.
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Goede vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden:
Goede vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven betekent dat wordt ingezet op voldoende en passende
bedrijventerreinen. En op een goede bereikbaarheid. Leegstand wil men daarbij zoveel mogelijk voorkomen.
Meer uitgebreid gaat het om het volgende:
Het doel is om het aanbod aan bedrijfsgrond aan te laten sluiten bij de vraag. In principe moeten
ondernemers en/of bedrijven met een ruimtebehoefte binnen de gemeente een plek kunnen vinden. Of dit
lukt is mede afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. Als er veel vraag is wordt gekeken of
uitbreiding van bedrijfsterreinen nodig is. Hierbij kijkt men ook naar vraag en aanbod in de regio.
Ook buiten de bedrijventerreinen zet de gemeente zich in voor voldoende, duurzame en passende ruimte
(huisvesting) voor ontwikkelingen. Dit is maatwerk. De gemeente weegt de specifieke behoefte van
ondernemers en bedrijven af en adviseert over de haalbaarheid van initiatieven.
Streven naar kwalitatieve verbeteringen. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van leegstand, een goede
ontsluiting en een goede fysieke en digitale bereikbaarheid.
Het faciliteren van ondernemerschap
De gemeente geeft ondernemers de ruimte door in te zetten op maatwerk en door flexibiliteit te bieden. De
gemeente vindt het belangrijk dat de juiste functies op de juiste plek terecht komen. Het slim combineren van
functies vanuit een duidelijke visie biedt kansen. De ondernemers, de bedrijfsconsulent en het
OndernemerServiceTeam (OST) zijn hierbij de spil. Zij verbinden partijen aan elkaar en helpen met de juiste
routes.
Waardenkaart
De visie is voorzien van een waardenkaart. De kleur op de waardenkaart geeft een indicatie van de
ontwikkelruimte weer. Het laat zien met welke waarden initiatiefnemers rekening mee moeten houden en op in
kunnen spelen. Het zorgt ervoor dat er een goed gesprek op gang komt over het initiatief. Of een initiatief
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van de invulling van het initiatief, de samenhang met de
omgeving en de geldende kaders.
Het plangebied ligt in een lichtgroen gebied. Dit zijn landschappen waar in de afgelopen 80 tot 100 jaar veel
veranderd is en waar de lagere landschapswaarde ruimte voor ontwikkeling biedt. Dit zijn bijvoorbeeld de heideof veenontginningen met een hoge dynamiek. Deze gebieden zijn gericht op ontwikkeling.

Afbeelding 4.6
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Uitsnede waardenkaart (Bron: Gemeente Tubbergen)
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4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke Omgevingsvisie
De uitbreiding van het horeca/recreatiebedrijf past bij het streven om in het buitengebied de goede functie op de
goede plek te realiseren. Het gaat immers om een bestaand bedrijf dat ontwikkelingsruimte, en daarmee
toekomstbestendigheid krijgt. Verplaatsing is zoals eerder aangegeven niet realistisch. Ook past het initiatief
naadloos bij het streven om in het buitengebied een kwalitatief hoogwaardig toerisme te realiseren waar ruimte
is voor groei.
Ten aanzien van ruimte voor ondernemen draagt de ontwikkeling bij aan het faciliteren van ondernemerschap
buiten de bedrijventerreinen. Het gaat in dit geval om het voorzien in de specifieke behoefte van een
ondernemer (maatwerk).
Tot slot past de ontwikkeling binnen de waardenkaart, aangezien het in een gebied ligt dat is gericht op
ontwikkeling. Daar is hier sprake van. Middels de goede landschappelijke inpassing worden de waarden
versterkt.
Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen de uitgangspunten van de gemeentelijke omgevingsvisie.
4.3.2

Beleidsnotitie Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

4.3.2.1 Algemeen
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben op basis van het provinciale beleid een eigen gezamenlijk
KGO-beleid opgesteld. Op basis van dit beleid kan er ruimte worden geboden voor grootschalige uitbreidingen en
nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. De volgende basisprincipes gelden voor elke ontwikkeling:
Elke ontwikkeling dient beoordeeld te worden vanuit het aspect ruimtelijke kwaliteit;
Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) wordt naast een investering in de
ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit;
De ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investeringen (prestaties) in de
ruimtelijke kwaliteit
De principes van ruimtelijke kwaliteit gelden voor elk planproces en dienen bij elk initiatief/ontwerp/opgave
te worden toegepast
4.3.2.2 Generiek beleid
Het generieke beleid voorziet in een zuinig gebruik van ruimte. Dit heeft zich vertaald in beleid en regels die zijn
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. De regels die zijn opgenomen betreffen in het algemeen
maatvoeringen (afstand, hoogte, oppervlakte en inhoud) en randvoorwaarden voor het functionele gebruik van
locaties. Uitgangspunt voor onderhavig beleid blijft hetgeen op basis van het bestemmingsplan cq. het bestaande
beleid mogelijk is. Elke ontwikkeling die past binnen de regels van het bestemmingsplan is toegestaan.
Uitgangspunt van het gemeentelijk KGO-beleid is dat voor iedere ontwikkeling het hoofduitgangspunt van
ruimtelijke kwaliteit geldt. Voor grootschalige ontwikkelingen moet naast de kwaliteit van de locatie ook
geïnvesteerd worden in omgevingskwaliteit.
Het proces is meer gericht op kwaliteit en minder op kwantitatieve normen. Deze benaderingswijze zorgt voor
meer flexibiliteit en mogelijkheden bij het zoeken naar nieuwe economische dragers.
In het gemeentelijk KGO-beleid is aangegeven, dat medewerking kan worden verleend aan alle economische
ontwikkelingen die passend zijn binnen het gemeentelijk beleid en /of visie.
Het begrip “aard en omvang” is bewust gekozen. Hiermee is aangegeven dat er sprake dient te zijn van
maatwerk. Niet alle ontwikkelingen kunnen per definitie. Per ontwikkeling dient beoordeeld te worden of de
voorgestane ontwikkeling past in de omgeving.
4.3.2.3 Evenwicht ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties
Er is een basis gevonden voor het bereiken en meten van het evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en
kwaliteitsprestaties. Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke
(landschappelijke) inpassing: vorm en situering van gebouwen, erfbeplantingen. Voor het bepalen van de hoogte
van de aanvullende kwaliteitsprestaties zijn drie variabelen te hanteren:
is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;
wat is de schaal van de impact op de omgeving;
Als er sprake is van een niet functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling, dient 100%
van de waardevermeerdering (van de gronden als gevolg van aanpassing van de bestemming) te worden
geïnvesteerd (naast de basisinspanning). Van het voorgenoemde percentage van 100% kan in bepaalde
omstandigheden worden afgeweken. Dit is de maatwerkclausule. Als er sprake is van specifieke omstandigheden
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die een verlaging van het toe te passen percentage rechtvaardigen, dan kan het college hiertoe een besluit
nemen. Als dan gelden aspecten als sociale kwaliteit, werkgelegenheid, veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als
items ter onderbouwing om (per item) het percentage te verlagen met 5 (met een maximum van 25%).
Als er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling zal er naast de
basisinspanning 25% moeten worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Indien er geen mogelijkheid is om het
gehele bedrag te investeren, zal het bedrag gestort worden in het KGO-fonds. De percentages zijn ingegeven
door het feit dat bij een niet aan het buitengebied gebonden activiteit de impact groot is, omdat deze functies
feitelijk in de kernen thuishoren. Gelet hierop dient er een volledige tegenprestatie geleverd te worden. Het
zogenoemde weegschaalmodel komt in evenwicht door de waardevermeerdering volledig te compenseren in
ruimtelijke kwaliteit.
Kernrandzone
Is er sprake van een niet aan het buitengebied gebonden ontwikkeling in een kernrandzone, dan dient niet 100%
maar 50% van de waardevermeerdering geïnvesteerd te worden. Gaat het om een aan het buitengebied
gebonden ontwikkeling in een kernrandzone, dan dient niet 25% maar 12,5% van de waardevermeerdering te
worden geïnvesteerd. De kernrandzone is niet een vast afgebakend gebied (in bijvoorbeeld het
bestemmingsplan), maar zal van geval tot geval gemotiveerd moeten worden. Een kernrandzone is een gebied
aansluitend aan de kern waar sprake is van een menging van functies; waar “de kern het buitengebied treft”.
Vindt een ontwikkeling plaats in de kernrandzone, dan kan dus het percentage van de waardevermeerdering die
geïnvesteerd moet worden, worden gehalveerd.
4.3.2.4 Waardevermeerdering en waardevermindering
Waardevermeerdering
Bij het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving wordt uitgegaan van de
waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Er wordt uitgegaan
van basisbedragen. Dit zijn in overleg met erkende taxateurs bepaalde waarden. Het gemeentelijk KGO-beleid
bevat een tabel waarin deze bedragen zijn opgenomen. Daar waar dat lastiger is vanwege de invloed van de
mogelijkheden binnen een specifieke bestemming (bijvoorbeeld indien veel meer bouwmogelijkheden worden
geboden binnen een bestemming), zal een taxatie nodig zijn. Opgemerkt wordt hier dat bij ontwikkelingen
waarbij sprake is van een negatieve waardeontwikkeling, geen verrekening plaats vindt.
Waardevermindering
Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld van agrarische
grond naar bos en natuur of landschap dan wel van bedrijfsterreingrond naar bos en natuur of landschap,
mogen worden meegenomen in de berekening, voor zover het gaat om het veranderen van de bestemming ten
behoeve van de basisinspanning. Ten aanzien van de investering van de berekende KGO bijdrage, mogen reële,
werkelijke kosten voor het opstellen van het KGO-landschapsplan tot een percentage van 10% van het berekende
KGO bedrag met een absoluut maximum van €15.000,-, worden meegenomen, in die zin, dat deze mogen
worden toegerekend aan de investering in ruimtelijke kwaliteit (voorwaarde is hierbij wel dat niet op een andere
wijze een bijdrage mag zijn ontvangen voor het opstellen van het landschapsplan). Ook de kosten voor de inzet
van de kwaliteitsgroep landelijk gebied kunnen hierbij worden betrokken.
4.3.2.5 Toetsing van het initiatief aan de beleidsnota 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'
De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het
provinciale beleid gaat er vanuit dat er ter compensatie van ontwikkelingen in de kwaliteit van het buitengebied
wordt geïnvesteerd. In dit geval is door N+L Landschapsontwerpers een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld,
waarbij uitgebreid in is gegaan op de investeringen die in het kader van de KGO gedaan moeten worden. Voor
een nadere toetsing wordt verwezen naar Bijlage 1, specifiek naar hoofdstuk 3.2 (tekstuele motivatie KGO) en
hoofdstuk 6 (financiële onderbouwing) van deze bijlage. Op deze plaats wordt geconcludeerd dat het initiatief in
overeenstemming is met het gemeentelijk KGO-beleid.
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4.3.3

Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.3.1 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
cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel.
4.3.3.2 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 basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen weergegeven, zie de navolgende
tabel.
Landschapstype
Elementen die tot het casco behoren
Elementen die niet tot het casco behoren

Opmerking
Mogen in principe niet verplaatst worden
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).
In afbeelding 4.5 is een fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering opgenomen, met
daarbij met in zwarte omlijning het plangebied.
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Afbeelding 4.5

Fragment Cascokaart (Bron: Atlas Overijssel)

4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan de 'Casco-benadering in Noordoost-Twente'
De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de bestaande casco elementen. Er staan enkele rode lijnen. Dat
betekent dat deze elementen geen onderdeel zijn van het cascobeleid en verplaatst kunnen worden, mits
voldaan wordt aan de kapverordening. In dit geval is er in zijn geheel geen sprake van verwijdering van
bestaande landschapselementen, maar enkel van versterking en aanvulling door nieuw aan te planten
elementen. De ontwikkeling heeft daarom geen consequenties voor het cascobeleid en/of het cascobeleid heeft
geen consequenties voor de ontwikkeling.
4.3.4

Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling 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 in dit hoofdstuk ingegaan wordt op het binnen voorliggend bestemmingsplan mogelijk
gemaakte nieuwe milieugevoelige/belastende object, namelijk de uitbreiding van speeltuin Morskieft Ter plaatse
van de locatie aan de Ootmarsumseweg 187 is namelijk uitsluitend sprake van de aanleg van een houtwal. Dit
zorgt niet voor milieueffecten.

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 voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja,
welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.
5.1.2

Situatie bouwlocatie

In dit geval gaat het om de uitbreiding van een horecabedrijf/speelvoorziening. Dit betreffen geen nieuwe
geluidsgevoelige functies. De aspecten wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai zijn daarom
niet relevant. De invloed van de ontwikkeling op omliggende functies en andersom wordt in paragraaf 5.5 van
deze toelichting behandeld.
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 of wijzigingsplan 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, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht. Door
Kruse Groep een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de uitbreiding van de speelhal. Dit
rapport is als Bijlage 3 opgenomen. In de volgende subparagraaf wordt op de belangrijkste resultaten ingegaan.
5.2.2

Situatie bouwlocatie

Verkennend bodemonderzoek
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
de bovengrond (BG) is niet verontreinigd;
de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
het grondwater (PB 21) is zeer licht verontreinigd met nikkel.
In het grondwater (PB 21) is een zeer lichte verontreiniging aangetoond. In de boven- en ondergrond (BG en OG)
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zijn geen verontreinigingen aangetoond. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is er geen reden
om een nader onderzoek uit te voeren.
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging
geen risico voor de volksgezondheid oplevert. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige
gebruik (speeltuin).
5.2.3

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief.

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.
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer
geldende de volgende 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
luchtverontreiniging 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 (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
milieubeheer 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: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 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 milieubeheer nodig.
5.3.2

Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Verkeersbewegingen kunnen van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Binnen het voornemen wordt een
horecabedrijf uitgebreid. Dit zorgt, zoals beschreven in paragraaf 3.2 van deze toelichting, slechts voor een
beperkte toename van verkeersbewegingen. Hierna is met de NIBM-tool uitgewerkt wat de invloed van de
ontwikkeling op de luchtkwaliteit is. Uitgegaan is van een percentage van 5% voor vrachtverkeer. Dit betreffen de
vrachtbewegingen voor de bevoorrading en bussen die het park bezoeken (denk aan schoolreisjes etc.).
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Uit de NBIM-tool blijkt dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Tevens wordt opgemerkt dat de nieuwe 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
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 2015 (Brzo 2015);
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 vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen
(Bevb).
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

Beoordeling

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond de plangebieden. 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 afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot de bouwlocatie (zwarte
cirkel) weergeven.
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Afbeelding 5.1

Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat de locatie:
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
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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 mogelijk
is.
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 en 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
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.
De locatie ligt in het buitengebied, waar geen sprake is van een verscheidenheid aan functies. De omgeving
wordt daarom aangemerkt als een rustige woonwijk. De volgende tabel geeft de richtafstanden voor de
verschillende omgevingstypes weer.
Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6
5.5.3

Richtafstanden tot omgevingstype
rustige woonwijk
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstanden tot omgevingstype
gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

Beoordeling

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. Hierbij spelen twee
vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
5.5.3.1 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 ordening. Daarvan is sprake als
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
In voorliggend geval gaat het om de uitbreiding van een speelhal en de planologische inpassing van een
parkeerterrein. Het gebouw voor opslag is niet relevant, aangezien deze planologisch reeds mogelijk is.
Bovenstaande functies kunnen het beste vergeleken worden met de functies:
Sporthal;
Parkeerterrein;
Voor een sporthal geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor geluid. Voor de andere aspecten gelden
geen richtafstanden. Voor een parkeerterrein geldt een grootste richtafstand van 30 meter voor geluid en een
richtafstand van 10 meter voor gevaar.
In dit geval wordt er gemeten vanaf de uitbreiding van de speelhal en de planologische inpassing van het
parkeerterrein tot de omliggende gevoelige functies. Op het overige, bestaande deel van het terrein is er immers
geen sprake van een planologische wijziging. Daar mogen reeds milieubelastende functies worden gerealiseerd,
zoals een parkeerterrein of een speelhal (sporthal). Bovendien worden de locatie van de uitbreiding van de
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speelhal en de vergroting van de bestemming voor het parkeerterrein in dit bestemmingsplan specifiek
vastgelegd.
In dit geval ligt er een woonperceel direct grenzend aan het plangebied (Ootmarsumseweg 299). De afstand tot
de speelhal en het parkeerterrein betreft respectievelijk 68 en 135 meter. Hiermee wordt aan de richtafstanden
voldaan.
De afstand tot het woonperceel aan de Ootmarsumseweg 297 bedraagt respectievelijk 120 (speelhal) en 210
meter (parkeerterrein). Ook voor deze woning worden aan de richtafstanden voldaan.
De afstand tussen het agrarisch bouwvlak aan de Weustboerweg 5 (waar een bedrijfswoning staat) bedraagt
respectievelijk 115 (speelhal) en 95 meter (parkeerterrein). Hiermee wordt ruimschoots aan de richtafstanden
voldaan. Ter plaatse van de genoemde milieugevoelige functies is sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.
5.5.3.2 Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden
van omliggende bedrijven aantasten.
In dit geval liggen er in de directe omgeving enkele veehouderijen. Voor veehouderijen geldt, op basis van de
VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', veelal de grootste richtafstand voor het aspect geur. Bij agrarische
bedrijven zijn echter niet de adviesafstanden, maar de wettelijk aan te houden afstanden of de berekende
geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op
ingegaan.
Indien het aspect geur buiten beschouwing wordt gelaten dan geldt een grootste richtafstand van 30 meter voor
geluid. Het gaat echter niet om de realisatie van een gevoelige functie in het kader van stof, geluid of gevaar.
Omliggende (agrarische) functies vormen dan ook geen belemmering voor onderhavige ontwikkelingen.
Gelet op vorenstaande ondervindt de nieuwe functie geen hinder van bestaande functies en wordt omliggende
functies niet in de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden aangetast als gevolg van de ontwikkeling,
temeer aangezien er aan deze zijde van het sportcomplex reeds andere, maatgevende woningen gelegen zijn.
5.5.4

Conclusie

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

5.6 Geur
5.6.1

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als het gaat om
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. 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.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) 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 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.
De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er
in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten
tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of een partij niet
onevenredig in haar belangen wordt geschaad. Dit wordt 'de omgekeerde werking' genoemd.
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5.6.2

Situatie plangebied

In het kader van de toetsing aan de Wgv dient beoordeeld te worden of er sprake is van de realisatie van een
'geurgevoelig object'. Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wgv is een geurgevoelig object als volgt
gedefinieerd: gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor
menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik, wordt gebruik.
Met voorliggend initiatief wordt voorzien in het uitbreiden van een speelhal en een parkeerterrein. De speelhal
wordt gezien als een geurgevoelige functie. Het betreft immers een gebouw bedoeld voor menselijk verblijf. In
de directe omgeving van het plangebied ligt een agrarisch bedrijf aan de Weustboerweg 5. Het betreft een
melkveehouderij (grondgebonden agrarisch bedrijf).
Voor runderen gelden geen geuremissiefactoren, maar vaste richtafstanden. De afstand voor dieren zonder
geuremissiefactor (artikel 4 lid 1 wgv) bedraagt 50 meter indien het geurbelastend object buiten de bebouwde
kom is gelegen. Daar is in dit geval sprake van. Het agrarisch bouwvlak ligt op een afstand van 115 meter tot de
beoogde uitbreiding van de speelhal.
De vaste afstand van 50 meter wordt ten aanzien van de melkveehouderij ruimschoots gehaald. Ter plaatse van
de bouwlocatie is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast wordt de melkveehouderij niet
in haar ontwikkelingsmogelijkheden beperkt.
5.6.3

Conclusie

Op basis van de Wgv en een goede ruimtelijke ordening zijn geen belemmeringen voor de realisatie van het
plan.

5.7 Ecologie
5.7.1

Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het Natuur
Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten.
5.7.2

Gebiedsbescherming

5.7.2.1 Algemeen
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet
natuurbescherming beschermd.
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
5.7.2.2 Natura 2000-gebieden
In de Wet natuurbescherming 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. De locatie ligt op minimaal 2,4 kilometer afstand
van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Springendal en dal van de Mosbeek'.
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en
habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen
voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten binnen een Natura
2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de instandhoudingsdoelstellingen in
gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke externe werking van de beoogde
ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om te toetsen of de realisatie van de
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beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval
een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening
uitgevoerd voor de gebruiksfase van de ontwikkeling. Het volledige rapport is als Bijlage 4 opgenomen. Hierna
wordt op de belangrijkste resultaten ingegaan.
Uit de rekenresultaten blijkt dat er in de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/j. Geconcludeerd wordt dat het voornemen geen stikstofdepositie met een significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van
de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig.
5.7.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
Het plangebied ligt niet in het NNN. De afstand van het plangebied tot NNN bedraagt circa 200 meter. Gezien de
locatie buiten het NNN ligt (het NNN kent geen schaduwwerking, wat betekent dat ontwikkelingen buiten het NNN
per definitie niet zogen voor een negatief effect) wordt gesteld dat er geen sprake is van negatieve effecten ten
aanzien van het NNN.
5.7.3

Soortenbescherming

5.7.3.1 Algemeen
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals het
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te
worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.
5.7.3.2 Situatie plangebied
In dit geval wordt een gevel van een bestaande hal verwijderd om de hal uit te kunnen breiden. Op basis van
foto’s blijkt het dat het gaat om een hal zonder spouw, waardoor het voor beschermde soorten niet mogelijk is
om nestplaatsen/verblijfsplaatsen te maken. Bovendien wordt de hal intensief gebruikt als speelhal. Beschermde
soorten zijn daarom niet te verwachten. De locatie van de uitbreiding wordt intensief gebruikt als grasveld. Ook
daar zijn geen beschermde soorten te verwachten. Een quickscan natuurwaarden wordt daarom niet
noodzakelijk geacht. Overigens zal bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met de
zorgplicht zoals deze is opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming.
5.7.4

Conclusie

Het aspect 'ecologie' vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.8 Archeologie & cultuurhistorie
5.8.1

Archeologie

5.8.1.1 Algemeen
Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de
bodem wordt verstoord. 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 Beoordeling
De gemeente Tubbergen heeft de archeologische verwachtingswaarde van gronden doorvertaald in
dubbelbestemmingen in haar bestemmingsplannen. Voor het plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde –
Archeologie 4’. Op gronden met deze bestemming geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 5.000 m2.
Deze oppervlakte wordt niet overschreden. Een archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
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, vijfde 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 Beoordeling
Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel bevinden zich ter plaatse van het
plangebied geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In de directe nabijheid hiervan is eveneens geen
sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. 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

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in
aanraking komen:
Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een
passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is.
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor
die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan
genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er ontstaat een
m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of
meerdere uitwerkings- of bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend
voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
5.9.2

Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming

In het kader van deze ontwikkeling is een stikstofberekening uitgevoerd. Deze is als Bijlage 4 bijgevoegd.
Er is voorde gebruiksfase geen sprake van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Gelet op het vorenstaande
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is hiermee dan ook geen sprake van een stikstofdepositie met een significant negatief effect op Natura
2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig.
Er is dan ook geen sprake van aantasting van de instandhoudingsdoelstelingen van een Natura-2000 gebied. Een
passende beoordeling op basis van artikel 2.8, lid 1 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk, aangezien er geen significante negatieve effecten zijn te
verwachten. Er is dus geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.
5.9.3

Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Dit bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van een speelhal op een speelterrein. Het plan voldoet daarmee
aan de definitie van 'een besluit' als bedoeld in het Besluit m.e.r. Dit betekent dat dit bestemmingsplan
m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C
of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden of belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu niet kunnen worden uitgesloten.
In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Voor de beoogde ontwikkelingen is onderstaande activiteit uit de D-lijst van
het Besluit milieueffectrapportage relevant, namelijk 'aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. De drempelwaarden van
de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toepassing (oppervlakte van 100 ha of meer,
2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer). Dit betekent dat er geen sprake
is van een directe m.e.r. plicht.
In voorliggend geval is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Deze is als Bijlage 5 bijgevoegd. Het
doorlopen van een m.e.r.-procedure is niet nodig.
5.9.4

Conclusie

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

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

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021
(vastgesteld 17 december 2015). Met de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het NWP
2016-2021 op enkele onderdelen gewijzigd. Tezamen geven beide documenten op hoofdlijnen de ambities weer
van het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De
belangrijkste ambities richten zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de
Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een
plek gekregen. De doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in het
Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). In relatie tot de NOVI wordt de doorwerking geregeld in
de Omgevingswet.
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 Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld.
Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober het
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.
In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water,
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op:
voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een
goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

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).
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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

Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het voornemen door gebruik te maken van de digitale
watertoets (http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de normale
procedure. Hierna wordt op de van belang zijnde waterhuishoudkundige aspecten en de reactie van het
waterschap ingegaan.
Het afvalwater wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering. Het hemelwater wordt niet aangesloten op de
riolering maar afgekoppeld, dit is conform de huidige situatie. Op eigen terrein is voldoende groen, waardoor het
hemelwater op eigen terrein zal infiltreren.
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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.
2.
3.
4.

Inleidende regels;
Bestemmingsregels;
Algemene regels;
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 onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd 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;
Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels
geregeld (bebouwingshoogte, bebouwingspercentage, etc.);
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
bouwregels.
Specifieke gebruiksregels: in dit artikel is het strijdig gebruik geregeld en zijn de voorwaardelijke
verplichtingen opgenomen;
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven
gebruiksmogelijkheden;
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Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:
omgevingsvergunningenstelsel;
Wijzigingsbevoegdheden: onder welke voorwaarden de bestemming mag worden gewijzigd.
In paragraaf 7.3 worden de bestemmingen 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 8)
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 gebruiksregels (Artikel 10)
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Hierin wordt in het algemeen ingegaan op het
strijdige gebruik en eventuele afwijkingen hiervan.
Algemene aanduidingsregels (Artikel 11)
In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven. Daar waar deze zijn opgenomen kunnen extra
voorwaarden ten aanzien van bepaalde aspecten gelden.
Algemene afwijkingsregels (Artikel 12)
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.
Algemene wijzigingsregels (Artikel 13)
In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om onderdelen
van het bestemmingsplan te wijzigen.
Overige regels (Artikel 14)
In dit artikel worden de overige regels beschreven. Hier staan regels ten aanzien van parkeren beschreven.
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 slotregels
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.

7.3 Verantwoording van de regels
7.3.1

Bestemmingen

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
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)
De gronden aan de Ootmarsumseweg 303, die buiten het horecabedrijf vallen, zijn bestemd met deze
bestemming. Aan de Ootmarsumseweg 303 is deze bestemming opgenomen op een perceel dat feitelijk niet in
gebruik is voor het horecabedrijf. Het opnemen van de agrarische bestemming maakt onderdeel uit van de
KGO-berekening.
Gronden met deze bestemming zijn met name bestemd voor het agrarisch gebruik. Tevens is het uitvoeren van
erfinrichtingsplannen, inpassingsplannen en/of landschapsplannen toegestaan.
Het bouwen van gebouwen en overkappingen is niet toegestaan.
Er zijn specifieke gebruiksregels opgenomen, waarin vormen van strijdig gebruik opgenomen zijn. Van deze
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regels kan op ondergeschikte punten af worden geweken. Er is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen
voor werken en werkzaamheden. Specifiek is voor maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het
ruimtelijk kwaliteitsplan een uitzondering opgenomen. Op deze manier is het uitvoeren van het landschapsplan
behorend bij dit bestemmingsplan zonder vergunning mogelijk.
Bos - Natuur (Artikel 4)
Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de groene omzoming van het parkeerterrein en ter plaatse van
de KGO-maatregel aan de Ootmarsumseweg 187 te Albergen. Door het opnemen wordt de groene invulling
geborgd en wordt tevens voldaan aan de KGO-berekening. Gronden met deze bestemming zijn met name
bestemd voor natuur en bos en het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen. Er mogen
uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd. Specifiek is bepaald dat maatregelen in het kader van de
landschappelijke inpassing niet vergunningsplichting zijn.
Horeca (Artikel 5)
De gronden van het bestaande horecabedrijf zijn met deze bestemming bestemd, conform de huidige situatie.
De regels zijn grotendeels conform geldend bestemmingsplan overgenomen. Wel is specifiek bepaald dat ook
speelvoorzieningen zijn toegestaan, gezien dit bij de feitelijke situatie aansluit.
In de bouwregels is de maximum toegestane bebouwde oppervlakte (middels een aanduiding op de verbeelding)
aangepast, teneinde de uitbreiding mogelijk te maken. Ook is om dezelfde reden de aanduiding waar geen
bebouwing toe is gestaan aangepast op de verbeelding en verwijderd ter plaatse van de beoogde uitbreiding. In
de specifieke gebruiksregels is een verplichting voor de landschappelijke inpassing opgenomen voor zowel de
locatie van Morskieft (Ootmarsumseweg 303) als de locatie van de KGO investering aan de Ootmarsumseweg
187. Van deze verplichting kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken, wanneer aangetoond kan
worden dat met deze maatregelen een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt geborgd.
Verkeer (Artikel 6)
Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de parkeerplaatsen vooraan het horecabedrijf, conform huidige
situatie. De gronden zijn meegenomen in het plangebied omdat er ter plaatse landschapsmaatregelen uit
worden gevoerd en parkeerplaatsen qua situering worden gewijzigd. De bestemmingsomschrijving is
overgenomen conform de standaard. Wel is specifiek opgenomen dat ook parkeerplaatsen toegestaan zijn.
Waarde - Archeologie 4' (en Artikel 7)
Met het oog op het behoud van de archeologische waarden van de gronden is de archeologische
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' opgenomen, conform het geldende bestemmingsplan. Hier is een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig,
wanneer de grond over een bepaalde oppervlakte en diepte wordt geroerd.
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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 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

9.1 Vooroverleg
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.
9.1.1

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 de gewenste ontwikkeling geen nationale belangen schaadt.
Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
9.1.2

Provincie Overijssel

Vooroverleg met de provincie is niet nodig, op grond van onderdeel B.4 van de Uitzonderingslijst vooroverleg
ruimtelijke plannen artikel 3.1.1.2.
9.1.3

Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft een digitale watertoets plaatsgevonden via de website
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'normale procedure'. Het
waterschap geeft in een reactie een positief wateradvies (zie paragraaf 6.2).

9.2 Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In dit geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegd.

9.3 Zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn
er geen zienswijzen ingediend. Het vooroverleg is hiermee positief afgerond.

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
n 303, Reutum
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Bijlage 1
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1. Aanleiding
Aan de Ootmarsumseweg in Reutum is de speeltuin van Morskieft gelegen.
Morskieft is sinds jaar en dag een begrip in de regio. Aanvankelijk begonnen
met een café, restaurant en (buiten)speeltuin, maar later ook met een
binnenspeeltuin. Op dat moment een voorloper voor een nieuw begrip in
deze wereld. Gesteld kan worden dat precies op het goede moment werd
gehandeld. Juist de unieke combinatie van buiten én binnen zorgt voor een
succesformule. Weliswaar ontstonden er in het afgelopen decennium talloze
binnenspeeltuinen, geen van die binnenspeeltuinen heeft een combinatie
met buitenspelen, café en restaurant.

inpassing. In dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing
uiteengezet. Er wordt een beschrijving van het plangebied gegeven, het
omliggende landschap en het vigerende beleid. Dat resulteert in een
beschrijving van de nieuwe situatie die aan het gestelde beleid voldoet.

Door de combinatie van binnen en buiten kan het jaarrond gebruik
worden gemaakt van de speelaccommodatie. Om met name het aanbod
in de wintermaanden te vergroten zijn eigenaren voornemens om de
binnenspeeltuin uit te breiden. Daartoe heeft men een principeverzoek
ingediend. Het plan behelst de uitbreiding van het pand, maar ook de
verbetering van de parkeerplaatsen en de landschappelijke inpassing van het
complex. De gemeente heeft daarop een positief principebesluit afgegeven.
De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt via de Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (KGO). Via deze regeling kan een bedrijf een uitbreiding tegemoet
zien, mits een evenwichtige bijdrage in de ruimtelijke kwaliteit wordt geleverd.
Landschappelijke inpassing
De gemeente Tubbergen eist voor de ontwikkeling een landschappelijke
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2. Huidige situatie planlocatie
Het plangebied is gelegen in een gebied waar beekdalen en dekzandvlakten
elkaar afwisselen. Er is sprake van een minimaal reliëf. Rondom is er
nauwelijks sprake van zichtbare hoogteverschillen. Hoogteverschillen zijn
ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen en beekdalen na verloop van
tijd veelal zijn geërodeerd. De grotere aanwezige dekzandruggen werden in
gebruik genomen als gezamenlijke essen en de kleinere zandkopjes werden
gebruikt als de eenmansesjes. De lagere gronden werden juist in gebruik
genomen als hooilanden.
(Natte) heidelandschap
Het plangebied ligt in de heideontginning, op topografische kaarten onder
meer te herkennen als de “Fleringer Heide”. Het gebied is rond de jaren ‘30
ontgonnen. In die jaren waren er meer technieken bekend voor het ontwateren
van percelen en daarnaast kon men inmiddels gebruik maken van kunstmest.
Daardoor kon men de aanvankelijk onbruikbare natte heidevelden agrarisch in
gebruik nemen. Erven zijn relatief nieuw en liggen veelal kort aan de (hoofd)
wegen en/of sporadisch verdeeld door het landschap op een hogere kop.
Het landschap
Het is een van oorsprong een open tot zeer open landschap. Direct na de
ontginning zijn op enkele perceelsranden beplantingen aangebracht waarvan
nu nog altijd enkele structuren zichtbaar zijn zoals aan de achterzijde van het
plangebied. De veelal robuuste elementen of lijnelementen bepalen voor
een belangrijk deel het landschap dat daardoor nu een open tot half open
landschap geworden.
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Nieuwe elementen
De openheid moet behouden blijven. Enkel kan bijgedragen worden aan het
landschappelijk inpassen van (bestaande) functies. Het toevoegen van nieuwe
landschapsstructuren is ondenkbaar.
Huidige indeling
Het erf heeft geen duidelijke cultuurhistorische of gebiedseigen opzet. Er is
weliswaar sprake van een hiërarchie op het erf met een hoofdgebouw aan
de voorzijde en bijgebouwen daarachter, maar de verdere opzet, de schaal en
omvang van het erf zijn door de tijd op eigen wijze en door functioneel gebruik
ontstaan en daardoor wat gebiedsvreemd.

Planlocatie omstreeks 1910. (Bron: topotijdreis.nl)

Locatie plangebied tussen de kernen van Fleringen en Reutum. (Bron: geo.overijssel.nl)

Plangebied. (Bron: geo.overijssel.nl)
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3. Nadere analyse landschap / plangebied
De binnen- en buitenspeeltuin van Morskieft is door jaren ontstaan. Vanaf
een café / restaurant met een kleine buitenspeeltuin nam de omvang steeds
verder toe. Er kwamen steeds meer gebouwen bij en er werd geïnvesteerd
in een binnenspeeltuin. De combinatie blijkt de sleutel tot succes en om die
reden wordt de binnenspeeltuin nu verder uitgebreid (zwarte markering op
verbeelding op de rechterpagina).
Met de groei door de jaren is ook de parkeerplaats steeds met kleinere
fragmenten uitgebreid (groen op de verbeelding rechts). Daardoor ontbreekt
een duidelijke structuur. De nieuwe uitbreiding is een goed moment om
de algehele voorzieningen goed te bekijken en te heroverwegen. Op
het kaartbeeld op de rechterpagina is te zien dat men oorspronkelijk de
parkeerplaatsen parallel aan de Ootmarsumseweg heeft gelegd. Gelet
op de uitbreiding is het wellicht beter om de structuur nu te oriënteren op
de bebouwing en niet langer op de weg of op de kavelstructuur. Door de
parkeerplaatsen te koppelen aan de bebouwing ontstaat er meer rust en een
betere structuur. Ook ontstaat er een kans om de inpassing aan de oostzijde
beter te organiseren. Het terrein is vanaf die zijde niet of nauwelijks ingepast.
De huidige ingang bevindt zich aan de voorzijde van het complex, maar
initiatiefnemers zijn voornemens om deze te verplaatsen naar de achterzijde
(rode lijn). Daarmee kan de voorzijde (roze omkadering) afgeschaald worden
naar hoogstens enkele (invalide)parkeerplaatsen en een kiss & ride zone. In
combinatie kan de grijze omgeving aanzienlijk vergroend worden. Door de
veelvoud aan verharding is er erg weinig sfeer aan de voorzijde.
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Tot slot kan het complex aan de westzijde ingepast worden (paarse
contour). Daar is op dit moment nog geen sprake van een inpassing. Een
landschappelijke inpassing aan die zijde versterkt ook het sfeerbeeld.
Algemeen kan gesteld worden dat de algehele accommodatie aandacht
verdiend voor wat betreft de landschappelijke inpassing, maar dat dit zeker
geen negatieve uitslag hoeft te hebben voor de sfeer en de uitstraling van
het complex.

Plangebied (Bron: geo.overijssel.nl).
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4. Beleid
3.1 Omgevingsvisie Overijssel
Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd in meerdere
plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie 2017 welke is vastgesteld
op 12 april 2017 en geactualiseerd in 2021. In de visie bakent de provincie
af wat zij voor de fysieke leefomgeving in Overijssel van provinciaal belang
vinden. De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke
leefomgeving van Overijssel. In de visie worden onderwerpen als ruimtelijke
ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur bekeken
in samenhang met een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het
beleid staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van
Overijssel om het toekomstbestendig te houden.

reserveringen voor integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid,
ruimtegebruik, waterveiligheid, externe veiligheid, LOG gebieden en
begrenzingen als Nationale Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk
Nederland) en de EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes.
Daarnaast zijn er gebied specifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben
geen invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Rode draden en beleidsambities
De opgaven en kansen zijn vertaald in centrale beleidsambities en negen
beleidsthema’s. Deze worden benaderd vanuit de rode draden duurzaamheid,
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit waarvoor thema overstijgende
kwaliteitsambities zijn geformuleerd. Vanuit het uitvoeringsmodel (of, waar
en hoe) worden generieke beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en
gebiedskenmerken beschreven.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving
en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven schetsen een
ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke
beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het plangebied is aangemerkt
als “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”. Dat betekent dat
diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste land gebruik
blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de andere kant is er ruimte
voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen
en andere bedrijvigheid. In elk geval staat de ambitie, “voortbouwen op
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen”, voorop. De
voorgenomen ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken
waar mogelijk behouden blijven.

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. Vooral

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke laag, laag
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Ontwikkelingsperspectief, plangebieden is lichtgroen wat betekent “Wonen en werken in het
kleinschalige mixlandschap. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en laag van de beleving).
Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus gebiedskenmerken
welke kenmerken diverse gebieden en hoe een ontwikkeling invulling dient te
krijgen. De gebiedskenmerken zijn richtinggevend op aspecten als landschap,
infrastructuur, milieu, bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag is niet
opgenomen; deze is niet relevant wat betreft de voorgenomen ontwikkeling.
Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van de mens door
onder andere invloeden van abiotische processen als de ijstijden, de wind
en water. De locatie is gelegen in een dekzandgebied met de overgang naar
beekdalgebied. De locatie en omgeving kennen een minimaal reliëf. In de
jaren zijn, als er al sprake van was, hoogteverschillen gedeeltelijk geërodeerd
door de wind, weer versterkt door de wijze van agrarisch gebruik (essen en
eenmansesjes) en weer verminderd door de schaalvergroting in de landbouw.
Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat er een
(agrarisch) cultuurlandschap. De eerste nederzettingen in Nederland werden
gesticht op de rand van de hogere stuwwallen en dekzandruggen naar de
overgang met de lagere gronden. De akkers op de hogere gronden werden
intensief gebruikt en bemest met heideplaggen uit het voormalige potstal
systeem. De essen kwamen daardoor hoger in het landschap te liggen met
veelal scherpe randen. Al dan niet werden randen van de es beplant met
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houtsingels (steilrand beplanting) of houtwallen. Na nieuwe technieken
werden ook heidegebieden ontgonnen en geschikt gemaakt voor de
landbouw. Het zijn veelal open gebieden met robuuste landschapsstructuren
en nieuwe erven.
Laag van de beleving
De locatie is omschreven als donkerte. De donkere gebieden zijn veelal de
buitengebieden van onder andere Overijssel. Waar elders dorpen, autowegen,
kassengebieden en attractieparken zorgen voor licht, is het buitengebied
een plek waar men nog de sterrenhemel kan waarnemen. De ambitie is om
donkere plekken te behouden en waar mogelijk nog donkerder te maken. De
ontwikkeling houdt rekening met deze ambitie. Er mag geen onnodig licht
worden toegevoegd. Aangezien het met name om een dagactiviteit gaat kan
er nauwelijks sprake zijn van lichtoverlast.
3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Tubbergen (KGO)
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de uitwerking
van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling dient de aantasting
van de landschappelijke en ecologische waarden gecompenseerd te worden.
Bij een grootschalige ontwikkeling dient men naast een basisinspanning en
een extra investering aan te bieden. Men onderscheidt een aantal stappen:
Wat is de omvang van de ontwikkeling;
Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;

Links: natuurlijke laag. Plangebied is omschreven als: “dekzandvlakte- en ruggen”. Midden: laag van Cultuurlandschap. Plangebied is omschreven als: “jonge heideontginning”. Rechts: laag van de beleving.
Plangebied is omschreven als: “Donkerte”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier lagen;
de natuurlijke, de agrarische, de stedelijke en de laag van de beleving. De
kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan een stevig en
robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kunnen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het volgende uit het KGO is van toepassing
op de uitbreiding van het bouwblok:
‘‘Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan
500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels van het
bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, de noodzaak tot
landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benadering. Indien er een bestemmingsplanprocedure genoodzaakt is, wordt een ontwikkeling gezien als grootschalig. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is dan van toepassing, náást de
basisinspanning. Dat geldt voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding
van bestaande functies in het buitengebied.’’
Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. In de basis
wordt de totale gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen vergroot naar
4.684 m2. Teruggerekend betekent dit dat 560 m2 van de uitbreiding binnen
de bestemming horeca zonder bouwmogelijkheden komt te vallen en 138
m2 van het gebouw binnen de bestemming horeca met bouwmogelijkheden.

14

Voor beide gelden andere waarden voor het berekening van de KGO investering.
A. Uitbreiding bestemming horeca met (extra) bouwmogelijkheden: Om een
vergroting van de bedrijfsgebouwen tegemoet te zien wordt de bestemming
daarvoor uitgebreid. Het gaat om 560 m2. Volgens taxatie is de netto meerwaarde € 30,- per m2, waardestijging van € 16.800,-. Er vindt ook een vergroting plaats binnen de bestaande bestemming horeca met bouwmogelijkheden. Echter, omdat daar nog ruimte is, zijn deze bouwmeters niet opgenomen
in de berekening. Het gaat enkel om de berekening van de uitbreiding in de
bestemming waar nu geen bouwmogelijkheden zijn.
B. Uitbreiding bestemming horeca zonder (extra) bouwmogelijkheden: Er
moet een gedeelte van de parkeerplaatsen positief bestemd worden. Daarvoor moet de bestemming horeca zonder bouwmogelijkheden worden uitgebreid. Het gaat om 769 m2. Volgens taxatie is de netto meerwaarde € 24,- per
m2. (Nieuwe waarde horeca á € 30,- minus huidige agrarische waarde á € 6,-).
Een waardestijging van € 18.456,-.
C. Verkleinen bestemming horeca zonder (extra) bouwmogelijkheden: Achter
de houtsingel komt de bestemming horeca zonder extra bouwmogelijkheden
te vervallen en maakt plaats voor de bestemming agrarisch. Het gaat om 450
m2. Volgens taxatie is de netto waardevermindering € 24,- per m2. (Nieuwe
waarde agrarisch á € 6,- minus huidige horeca waarde á € 30,-). Een waardevermindering van € 10.000,-.
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D. Verkleinen bestemming horeca zonder (extra) bouwmogelijkheden: Ter
plaatse van de houtsingel komt de bestemming horeca zonder extra bouwmogelijkheden te vervallen en maakt plaats voor de bestemming bos+natuur.
Het gaat om 625 m2. Volgens taxatie is de netto waardevermindering € 28,per m2. (Nieuwe waarde bos+natuur á € 2,- minus huidige horeca waarde á €
30,-). Een waardevermindering van € 17.500,-.
E. Afwaardering agrarisch naar bos+natuur: Ter plaatse van de houtsingel
komt de bestemming agrarisch te vervallen en maakt plaats voor de bestemming bos+natuur. Het gaat om 548 m2. Volgens de KGO tabel is de netto
waardevermindering € 4,- per m2. (Nieuwe waarde bos+natuur á € 2,- minus
huidige waarde agrarisch á € 6,-). Een waardevermindering van € 2.192,-.
Tot slot is er nog een kleine afwaardering voor de ingreep aan de Ootmarsumseweg 187. Met voorgenoemde ontstaat een netto investering van
€ 5.092,-. Normaliter mag hierop op basis van enkele aspecten (waaronder
ruimtegebrek, logistiek en veiligheid) een percentage in mindering worden
gebracht. Gelet op de minimale investering is deze vorm niet opgenomen. De
kosten voor het KGO plan (met een maximum van 10%) mogen wel worden
afgetrokken, evenals de kosten voor het kwaliteitsteam. Omdat het 1 bezoekmoment betreft is dat € 250,--. De bijdrage voor een investering in de ruimtelijke kwaliteit bedraagt daardoor € 4.332,80.
Hoewel er een forse aanplant plaats vindt nabij het bedrijf mag deze investe-
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ring niet meegenomen worden. Het betreft de basisinspanning. De initiatiefnemer wil wel graag een houtwal realiseren aan de Ootmarsumseweg 187.
De kosten zijn opgenomen als investering waarmee wordt voldaan aan het
gestelde beleid. Voor de berekening van de investering wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.
3.3 Casco benadering Noordoost Twente
De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het bestaande
landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het mogelijk om via een
kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of niet in strijd is met elementen
welke tot de casco behoren. Elementen als onderdeel uitmakend van de
Casco zijn in principe niet te verwijderen (groen lijnen/vlakken op de kaart).
De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de bestaande casco elementen.
Er staan enkele rode lijnen. Dat betekent dat deze elementen geen onderdeel
zijn van het cascobeleid en verplaatst kunnen worden, mits voldaan wordt
aan de kapverordening. De ontwikkeling heeft daarom geen consequenties
voor het cascobeleid en/of het cascobeleid heeft geen consequenties voor
de ontwikkeling.

Fragment van de cascokaart behorende bij de casco benadering. (Bron: geo.overijssel.nl)
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5. Nieuwe situatie planlocatie
Met uitzondering van de uitbreiding van het gebouw voor binnenspelen en
opslag vindt er geen grootschalige ontwikkeling plaats. De impact is daarom
relatief laag. Wel worden er aantal wijzigingen doorgevoerd. Onder meer is de
wens om de (hoofd)ingang te verplaatsen naar de achterzijde van het perceel.
Met het verplaatsen worden ook de parkeerplaatsen opnieuw ingericht. Meer
structuur om duidelijkheid te geven aan de bezoeker en om meer auto’s te
kunnen herbergen. Totaal worden er 161 parkeerplaatsen gerealiseerd. Er
moet een duidelijke entree ontstaan waarmee dus ook de huidige entree
moet worden afgeschaald. Ter plaatse wordt er daarom verharding verwijderd
en wordt groen doorgezet (I/M). In combinatie worden er enkele (invalide)
parkeerplaatsen aangelegd met grasbetonstenen voor bezoek van het café/
restaurant.
Aan de voorzijde komen niet alle parkeerplaatsen komen te vervallen, maar
het aantal zal minder worden en er worden grasbetonstenen gebruikt in
plaats van elementverharding. Er komt een kiss & ride zone (Q) onder meer
voor grote bussen. De parkeerplaatsen zijn daar ook niet langer haaks, maar
er kan in de lengte worden geparkeerd. Het parkeren wordt ingepast met de
aanplant van een gemengde haag. Gebleken is dat beukenhaag op het menu
staat van de engerling en dus geen geschikt soort is.
De oostzijde van de accommodatie wordt beter landschappelijk ingepast. Er
wordt een houtsingel langs en achter de parkeerplaatsen aangebracht (H)
en de hoofdentree langs het parkeren wordt begeleid met de aanplant van
nieuwe hagen (N). De bestaande houtsingel (G) wordt versterkt.
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Aan de westzijde van de accommodatie worden op informele wijze bomen
aangeplant (J). De bomen moeten geen strak geheel vormen waarbij het
moet lijken op zij daar enigszins op toevallige wijze groeien. Het is ook niet de
bedoeling om het pand volledig in te passen. De plantafstand is wisselend en
het soortgebruik is gemengd waardoor ook diversiteit in groeiwijze ontstaat.
Maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteit:
- Herstructureren bestaande parkeerplaatsen;
- Herstructureren voorzijde / verplaatsen hoofdingang;
- Inpassen bestaande parkeerplaatsen;
- Aanplant robuuste houtsingel;
- Aanplant bomen op informele wijze.
Met de voorgenoemde maatregelen wordt voldaan aan het gestelde beleid.

A:

Bestaande bebouwing inclusief (bedrijfs)woning en best aande bijgebouwen (B).

C:

Bestaande speelhal.

D:

Voorgenomen uitbreiding speelhal.

E:

Nieuwe (hoofd)entree.

F:

Bestaande houtopstanden binnen plangebied. Eventueel 1 of 2 bomen te vellen vanwege vit aliteit
/ onderstandige groei.

G:

Te herstellen/versterken houtsingel. Versterken met hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en berk in
een gelijke verhouding . Aanplant: maat 80-10 0 (hoogte in cm). Tot aal 60 stuks.

H:

V

R

Nieuw aan te planten houtsingel. Het best aande groen wordt geveld. De houtsingel aan de
oostzijde loopt aan de noordzijde over in een robuust landschapsbosje. De houtsingel wordt
aangeplant met 3 plantrijen, het bosje met 10 plantrijen. Aanplant met hazelaar, lijsterbes,
Gelderse roos, vuilboom, zomereik en berk in een gelijke verhouding . Aanplant in de maat 80-100
(hoogte in cm). Tot aal 50 0 stuks (bosje) en 270 stuks (houtsingel).

H

I:

Z

K

Aanplant in de maat 14-16 (st amomtrek in cm) en elk voor zien van 2 boompalen. Tot aal 8 bomen.

N

O

Nieuw aan te planten beeldbepalende bomen(groep). Soort zomerlinde, walnoot en/of haagbeuk.

J:
Fragment uit 1910 (topotijdreis.nl)

Nieuw aan te planten bomenstructuur. De bomen zijn op een informele, toevallige wijze
aangeplant. Soort zomerlinde, zomereik, zwarte els en/of haagbeuk. Aanplant in de maat 14-16
(stamomtrek in centimeters) en elk voor zien van t wee boompalen. Totaal 11 bomen.

T
G
D
Z

E

I

X

H

Gazon/gras/weiland.

L:

Buitenspelen.

M:

Bestaande haag behouden en te verlengen tot nabij karakteristieke langsgevel. Nieuwe aanplant
gemengd met meidoorn, haagbeuk, beukhaag , veldesdoorn en/of liguster in de maat 80-100

K

(hoogte in cm). 4 stuks per m1, tot aal 31 meter.

O

C
J

K:

O:

S

P

Herinrichting parkeren. Parkeerplaatsen uitgevoerd met grasbetonstenen en rijbanen met
klinkers. De aanpak is gefaseerd om de werkzaamheden/kosten te verdelen. Totaal 161 stuks. De

I
L

Nieuw aan te planten gemengde hagen met meidoorn, haagbeuk, beukhaag , veldesdoorn
en/of liguster maat 80-10 0 (hoogte in cm). 4 stuks per m1, totaal ca. 97 meter.

Y

B

B

N:

parkeer vakken voldoen aan de norm en zijn 2,5 x 5 meter.

A

P:

Verharding.

Q:

Voorzijde parkeren op klinkers omvormen in langsparkeren op grasbeton voor kiss & ride (8 stuks).
Daarnaast nieuw aan te planten gemengde haag met meidoorn, haagbeuk, beukhaag , veldesdoorn

F

Q
L

en/of liguster maat 80-10 0 (hoogte in cm). 4 stuks per m1, totaal 42 meter.

U

I
M
W

R:

Bestaande houtopstand buiten plangebied.

S:

Parkeren elektrische voertuigen (eventueel uit te breiden).

T:

Parkeren minder validen en invaliden (10 parkeerplaatsen).

U:

In- en uitrijden: de huidige situatie te handhaven.

V:

Plangebied.

W:

(Invalide)parkeren (3 stuks).

X:

Nieuwbouw van opstal t.b.v. opslag .

Y:

Bestaande haag handhaven tot rode markering , geen onderbeplanting .

Z:

Te vellen beplanting.

Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:

Uitbreiding

Getekend:

NH

St atus:

DO

Adres:

Ootmarsumseweg 303

Datum:

31-03-2022

Aant al pag .:

1

Woonplaats:

Reutum

Gecontroleerd:

-

Formaat:

A3

Schaal:

1:1250

Noord:

Tekening is noordgericht

nl-landschap.nl
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6. Financiële onderbouwing
In het kader van de KGO regeling moet worden geïnvesteerd in de ruimtelijke
kwaliteit. Op de locatie is daar wel sprake van, maar de diverse vormen van
aanplant vallen onder het begrip basisinspanning, zie hoofdstuk 5. Deze
inspanning is op voorhand reeds noodzakelijk om de uitbreiding ingepast te
krijgen. Het kan derhalve geen onderdeel uitmaken van de investering die
geleverd moet worden. De initiatiefnemer is voornemens om een houtwal
aan de Ootmarsumseweg 187 in Albergen aan te leggen. Deze kosten kunnen
wel tot de KGO opgave worden gerekend.
KGO investering: aanleggen van een houtwal (A)
Ter versterking van de landschappelijke structuur wordt een houtwal
aangelegd langs de grens van het kadastrale eigendom. Hoewel ter plaatse
sprake is van een open landschap draagt de aanplant bij aan de inpassing van
de aanwezige erven. Er worden in totaal 225 stuks beplanting aangeplant in
een aarden wallichaam. De hoogte van het wallichaam is maximaal 1 meter.
De kwaliteit van de aanplant bedraagt 80-100 (hoogte in centimeters). Langs
de houtwal wordt een veekerend raster aangebracht. Het bedrag á € 4.430,63
kan worden opgevoerd als KGO investering.
Gelet op de grootte van de benodigde investering á € 3.025,10 kan gesteld
worden dat aan het gestelde beleid wordt voldaan.

20

A:

Nieuw aan te brengen / aan te planten hout wal. Maximale
hoogte wallichaam betreft 1.0 0 meter met een talud van 1:2 /
1:3. De houtwal is 5 meter breed met daarin 3 plantrijen. De
plant afst and bedraagt 1 meter in en tussen de rijen. De aanplant
best aat uit hazelaar, vuilboom, Gelderse roos, meidoorn en
liguster in een gelijke verhouding . De tot ale aanplant bedraagt
225 stuks. De kwaliteit betreft 80-10 0 (hoogte in centimeters).

C

B

B:

Weiland.

C:

Best aande elzen/berkensingel.

Fragment uit 1955 (topotijdreis.nl)

A

Project:

KGO

Getekend:

NH

St atus:

DO

Adres:

Ootmarsumseweg 187

Datum:

24-11-2021

Aant al pag .:

1

Woonplaats:

Albergen

Gecontroleerd:

-

Formaat:

A3

Schaal:

1:10 0 0

Noord:

Tekening is noordgericht

nl-landschap.nl

Berekening en situering investering KGO. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
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Postadres: Schotboersweg 7
7678 VK Geesteren
Telefoon:

0546-63 1484

E-mail: info@erwinmeinders.nl
Website: www.erwinmeinders.nl

Berekening parkeerdruk bestaand
Morskieft Café Restaurant
Speeltuinen te Reutum
Hoofdfunctie
1:
2:
3:
4:

SPORT, CULTUUR, ONTSPANNING
HORECA EN VERBLIJFSRECREATIE
WERKEN
WONEN

De speelhal is in combinatie met de speeltuin.
Indien er in de speeltuin een hogere bezetting plaats vindt,
zal er elders een evenredige onderbezetting plaatsvinden.

d.d. 2021-12-03

Parkeernormen volgens Nota Parkeernormen Noaberkracht
Functie
1: sportzaal

eenheid
100 m² bvo

rest bebouwde kom
2,85

2: restaurant

100 m² bvo

15

3: loods, opslag, bergplaats
4: woning vrijstaand,

100 m² bvo
woning

1,05
2,3

aantal m² nieuw gebruik bedrijfshal + kantoor, zie plattegrond
Functie

aantal m²

norm

rekenmodel

aantal p.p.

2069

2,85

20,69

x

2,85

58,9665

335

15

3,35

x

15

50,25

600

1,05

6

x

2,85

17,1

2,3

0

x

15

2,3

1: sportzaal ( speelhal )
2: restaurant, café
3: loods, opslag, bergplaats
4: woning

totaal BVO

3004

m2

totaal

128,6165 > 129 parkeerplaatsen benodigd
163 parkeerplaatsen aanwezig

Postadres: Schotboersweg 7
7678 VK Geesteren
Telefoon:

0546-63 1484

E-mail: info@erwinmeinders.nl
Website: www.erwinmeinders.nl

Berekening parkeerdruk NIEUW
Morskieft Café Restaurant
Speeltuinen te Reutum
Hoofdfunctie
1:
2:
3:
4:

SPORT, CULTUUR, ONTSPANNING
HORECA EN VERBLIJFSRECREATIE
WERKEN
WONEN

De speelhal is in combinatie met de speeltuin.
Indien er in de speeltuin een hogere bezetting plaats vindt,
zal er elders een evenredige onderbezetting plaatsvinden.

d.d. 2021-12-03

Parkeernormen volgens Nota Parkeernormen Noaberkracht
Functie
1: sportzaal

eenheid
100 m² bvo

rest bebouwde kom
2,85

2: restaurant

100 m² bvo

15

3: loods, opslag, bergplaats
4: woning vrijstaand,

100 m² bvo
woning

1,05
2,3

aantal m² nieuw gebruik bedrijfshal + kantoor, zie plattegrond
Functie

aantal m²

norm

rekenmodel

aantal p.p.

3194

2,85

31,94

x

2,85

91,029

335

15

3,35

x

15

50,25

780

1,05

7,8

x

2,85

22,23

2,3

0

x

15

2,3

1: sportzaal ( speelhal )
2: restaurant, café
3: loods, opslag, bergplaats
4: woning

totaal BVO

4309

m2

totaal

165,809

> 166 parkeerplaatsen benodigd
172 parkeerplaatsen aanwezig

Bijlage 3
Verkennend
bodemonderzoek
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bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK
conform NEN5740
Ootmarsumseweg 303 - Reutum

Opdrachtgever
Speeltuin Moskieft BV
Locatie:
Ootmarsumseweg 303
7667 PB Reutum

November 2021

Kruse Milieu BV
Adres:
Huyerenseweg 33
7678 SC Geesteren

Internet:
info@krusegroep.nl
www.krusegroep.nl

Tel: 0546 - 63 96 63
KvK: 06068751
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01

Bankgegevens:
ABN AMRO:
NL34ABNA0501538739

Rapport Verkennend Bodemonderzoek
conform NEN5740
Ootmarsumseweg 303 - Reutum

Opdrachtgever
Speeltuin Morskieft BV
Ootmarsumseweg 303
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Locatie:
Ootmarsumseweg 303
7667 PB Reutum
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Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Speeltuin Morskieft
BV op een terreindeel aan de Ootmarsumseweg 303 in Reutum door Kruse Milieu BV is
uitgevoerd.
De aanleiding van dit onderzoek is de uitbreiding van de bestaande speelhal. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hiervoor
dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd.
De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend
en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017;
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016.
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het
freatisch grondwater.
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.

Kruse Milieu BV
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Locatiegegevens
Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Ootmarsumseweg 303 in Reutum, op circa 1.3
kilometer ten westen van de bebouwde kom van Reutum. Het centrale punt van het te
onderzoeken terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 252.782 en y = 489.960. De locatie is
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie Q, perceelnummers 1420 en 1990. De
Ootmarsumseweg bevindt zich ten zuidoosten van de onderzoekslocatie.
Bebouwing en verharding
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd, onverhard en begroeid met gras.
Onderzoekslocatie
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en omvat circa 1300 m².
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende
boorplannen opgenomen:
- boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2002;
- boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021.
Vooronderzoek
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en
de gemeente Tubbergen. En medewerker van Kruse Milieu BV heeft op 1 november 2021
archiefonderzoek bij de gemeente Tubbergen verricht. De volgende informatie is verzameld:
- de onderzoekslocatie heeft de bestemming Horeca. De onderzoekslocatie maakt deel uit van
Speeltuin Morskieft. Het te onderzoeken terrein ligt direct ten noorden van de bestaande
speelhal. De bestaande speelhal dateert van 2005 (bron: BAG viewer). De overige
gebouwen van de speeltuin dateren van 1930, 1950 en 1995;
- voor zover bekend is er op de huidige onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in
tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel;
- de onderzoekslocatie is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn;
- voor zover bekend is het te onderzoeken terrein in het verleden niet opgehoogd en hebben
er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden;
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de huidige onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval
direct naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een
asbestweg. Op een bijgebouw op circa 35 meter ten zuidoosten van de huidige
onderzoekslocatie bevinden zich asbestverdachte golfplaten;
- er heeft op en nabij de onderzoekslocatie eerder een bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit
onderzoek wordt op de volgende pagina nader toegelicht.
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Kruse Milieu BV verkennend bodemonderzoek Ootmarsumseweg 303 in Reutum met
projectcode 02032010, d.d. november 2002
Aanleiding voor dit onderzoek, direct ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie, was de
geplande nieuwbouw een speelhal. De mogelijk toekomstige uitbreiding ten noorden van de
te bouwen speelhal is ook onderzocht maar destijds niet gebouwd, dit betreft de huidige
onderzoekslocatie.
Uit de onderzoeksresultaten bleek het volgende:
- de bovengrond is plaatselijk zeer licht verontreinigd met PAK;
- de ondergrond is niet verontreinigd;
- het grondwater is licht verontreinigd met zink.
Bodemsamenstelling en geohydrologie
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:
- het maaiveld bevindt zich ongeveer 10 meter boven NAP;
- de onderzoekslocatie ligt op korte afstand ten zuidwesten van de stuwwal Ootmarsum;
- de deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort
tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse 50 meter dik. Het doorlatend vermogen
is naar schatting circa 500 m²/dag;
- de grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. Het grondwater
stroomt in zuidwestelijke richting;
- in de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevindt zich geen grondwaterwin- of
grondwaterbeschermingsgebied;
- op circa 2.2 kilometer ten zuiden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal AlmeloNordhorn;
- de invloed van het Kanaal op de freatische grondwaterstand en -stromingsrichting is bij ons
bureau onbekend.

Kruse Milieu BV

Project: 21063110

Pagina 3 van 13

3

Uitvoering bodemonderzoek
Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”
NNI Delft, januari 2009;
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en
grond”, NNI Delft, februari 2016.
In de norm NEN5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit
ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,
kan de onderzoekslocatie als onverdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem.
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbestonderzoek plaats te vinden.
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem.
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek.
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017.
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem;
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden;
- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als
natuurlijke achtergrondwaarden.
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Veldwerkzaamheden
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse
Milieu BV is gecertificeerd.
Op basis van een oppervlakte van circa 1300 m² kan op basis van norm NEN5740, strategie
onverdachte locatie, worden afgeleid dat er 8 boringen dienen te worden verricht, waarvan 6 tot
0.5 meter en 2 tot 2.0 m-mv of tot de grondwaterspiegel. Er wordt 1 diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het meten van het grondwaterpeil
en het nemen van een grondwatermonster. In verband met een eerder bodemonderzoek in
2002 worden de boringen gecodeerd als boring 21 tot en met 28.
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104.
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.
Analyses
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van
deze analyses worden in dit verkennend onderzoek 2 grondmengmonsters samengesteld en er
wordt 1 grondwatermonster genomen.
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2.
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 onderzocht. In tabel 1 is
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster.
Monster

Analysepakket

Bovengrond (1x)
Ondergrond (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof

Grondwater (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie,
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH),
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting

Algemene opmerkingen
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring
van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het
grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse
vindt eveneens in het veld plaats.
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Toetsing chemische analyses
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad,
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding
wordt gesproken van een sterke verontreiniging;
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig.
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig
BoToVa als volgt aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
*
concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
***
concentratie groter dan I.
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrondwaarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de
achtergrondwaarde of streefwaarde.
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en
GenX in grond en grondwater.
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Toetsing asbestanalyses
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de
concentratie amfiboolasbest.
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk.
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij
be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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4

Resultaten
Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden
de resultaten besproken.
Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn in november 2021 uitgevoerd door de heren R. Veltmaat en
N. Pepping. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend
(certificaatnummer K44441/08).
Op 11 november 2021 zijn er, met behulp van een Edelmanboor, 8 boringen verricht. Er zijn 2
boringen doorgezet in de diepere ondergrond. Er is, met behulp van een Edelmanboor en
zuigerboor, 1 diepe boring doorgezet tot 3.0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis (PB 21).
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in
bijlage II.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit zeer fijn, matig siltig
zand. In de boven- en ondergrond zijn oer- en roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld en in de bodem waargenomen.
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.
Tabel 2: Samenstelling (meng)monsters.
(Meng)monster

Boringnummer

Traject
(diepte in m -mv)

Analyse

BG

22 en 25
23, 24 en 27
21
26 en 28

0 - 0.3
0 - 0.4
0.3 - 0.7
0.3 - 0.6

NEN5740standaardpakket

OG

21
21
22
22

0.7 - 1.1
1.1 - 1.6
0.8 - 1.3
1.3 - 1.8

NEN5740standaardpakket

Boring 21 is doorgezet tot 3.0 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat normaliter uit
een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is
een filter-kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het
oorspronkelijke bodem-materiaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.
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Op 18 november 2021 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft
conform NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan
weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater.
Peilbuis

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH (-)

2.0 - 3.0

1.85

5.1

PB 21

EC
Troebelheid Toestroming
(μS/cm)
(NTU)
350

4.0

Goed

De waarden voor de EC en de troebelheid worden als normaal geacht. De waarde voor de pH
wordt als verlaagd beschouwd.
Resultaten en toetsing van de chemische analyses
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.
In het grondwater (PB 21) is een zeer lichte verontreiniging gemeten, deze is weergegeven in
tabel 4. In de boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten.
Tabel 4: Verhoogde concentratie (μg/l).
Monster

Component

PB 21

Nikkel

Gemeten
Concentratie

GSSD

Streefwaarde

Interventiewaarde

25

25 *

15

75

In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt
aangeduid:
concentratie kleiner of gelijk aan S;
*
concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T;
**
concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
***
concentratie groter dan I.
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Bespreking resultaten chemische analyses
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is er een zeer lichte verontreinigingen in het
grondwater aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de
analyseresultaten.
Grondwater PB 21 - Nikkel
Het zeer licht verhoogde nikkelgehalte in het grondwater is waarschijnlijk te wijten aan een
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de boven- en ondergrond zijn roest en
oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de
bodem.. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van nader
onderzoek niet noodzakelijk.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht van Speeltuin Morskieft BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 1300 m² aan de Ootmarsumseweg 303 in
Reutum. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en begroeid met gras. De aanleiding
van dit onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de
uitbreiding van de bestaande speelhal direct ten zuiden van de onderzoekslocatie.
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd.
Resultaten veldwerk
In totaal zijn er 8 boringen verricht, waarvan er 2 zijn doorgezet in de diepere ondergrond. Er is
1 diepe boring afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit zeer fijn,
matig siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn oer- en roesthoudende lagen aangetroffen. Er
zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen
asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische
grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 1.85 m-mv.
Resultaten analyses
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:
- de bovengrond (BG) is niet verontreinigd;
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
- het grondwater (PB 21) is zeer licht verontreinigd met nikkel.
Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen aangezien er een overschrijding
van de streefwaarde is aangetoond.
Conclusies en aanbevelingen
In het grondwater (PB 21) is een zeer lichte verontreiniging aangetoond. Voor een beschrijving
en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de boven- en
ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen aangetoond. Aangezien de tussenwaarde
niet wordt overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.
Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bouwplannen, aangezien de
vastgestelde verontreiniging geen risico voor de volksgezondheid oplevert. De bodem wordt
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (speeltuin).
Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende weten regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende
percelen.
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is.
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
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Bijlage I
Regionale ligging locatie
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2002
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021

Ootmarsumseweg 303
in Reutum

Kruse Milieu BV
Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster

Topografische kaart
Projectnummer: 21063110
Schaal: 1:25000
Bijlage: I
Kaartblad: 28 F
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Bijlage II
Boorstaten
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hum eus, donker beige, bruin, sporen
roest , edelm an
-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an
-60

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

-300

p e ilb u is m e t 1 f ilt e r
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

26

gras / cm t ov m aaiveld

0
1

22

gras / cm t ov m aaiveld

0
1

0

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, donker bruin, beige, sporen
roest , edelm an
-30

50

2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an

2

50

t ype
dat um
boorm eest er

0

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, donker beige, bruin, sporen
roest , edelm an
-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an
-60

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

-80
100

3

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
beige, edelm an

27
-130

150

4

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
beige, edelm an

1
-180

t ype
dat um
boorm eest er

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

23
1
50

t ype
dat um
boorm eest er

2

2

0

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, neut raal beige, bruin,
edelm an
-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an
-60

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

28

0

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, donker bruin, beige, sporen
roest , edelm an
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an
-60

1

bodem profielen sch a a l 1 :5 0
Oot m a r su m se w e g 3 0 3 - Re u t u m
21063110
N EN 5 1 0 4

50

t ype
dat um
boorm eest er

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker
beige, rood, zwak oer, edelm an
-70

gras / cm t ov m aaiveld

0
-40

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

onderzoek
project code
get ekend conform

50

t ype
dat um
boorm eest er

gras / cm t ov m aaiveld

0

gras / cm t ov m aaiveld

0

2

g r on d b or in g
1 1 -1 1 -2 0 2 1
Rie m e r V e lt m a a t

0

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak
hum eus, donker beige, bruin,
edelm an
-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig
hum eus, donker bruin, edelm an
-60

PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN SITEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

GRIND, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

ZAND, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

LEEM, silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

KLEI, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

uf = uit erst fijn (63-105 um )
zf = zeer fijn (105-150 um )
m f = m at ig fijn (150-210 um )
m g = m at ig grof (210-300 um )
zg = zeer grof (300-420 um )
ug = uit erst grof (420-2000 um )

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

f = fijn (2-5.6 m m )
m g = m at ig grof (5.6-16 m m )
zg = zeer grof (16-63 m m )

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = fot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

Bijlage III
Resultaten chemische analyses

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 15-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021183879/1
21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum
11-Nov-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

% (m/m)

85.7

88.0

2021183879/1
11-Nov-2021
15-Nov-2021
15-Nov-2021/15:02
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.1

<0.7

Gloeirest

% (m/m) ds

97

99

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

4.6

2.3

S

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

5.9

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

5.5

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

12

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG

2

OG

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Monster nr.

12395561
12395562

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

S

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Analyse

Eenheid

1

2

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

S

2021183879/1
11-Nov-2021
15-Nov-2021
15-Nov-2021/15:02
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

Nr. Uw monsteromschrijving

1

BG

2

OG

1)

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12395561
12395562

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021183879/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12395561

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

BG

0539013479

27

0

40

11-Nov-2021

0539013564

28

30

60

11-Nov-2021

0539013477

21

30

70

11-Nov-2021

0539013484

26

30

60

11-Nov-2021

0539013490

25

0

30

11-Nov-2021

0539013570

22

0

30

11-Nov-2021

0539013493

23

0

40

11-Nov-2021

0539013558

24

0

40

11-Nov-2021

0539013471

21

70

110

11-Nov-2021

0539013482

21

110

160

11-Nov-2021

0539013560

22

80

130

11-Nov-2021

0539013473

22

130

180

11-Nov-2021

12395562

OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021183879/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021183879/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

W0106

Voorbehandeling

AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

pb 3010-4 en NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

W0202

GC-FID

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

W0271

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

Voorbehandeling

Cryogeen malen
Bodemkundige analyses

Metalen

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum
11-11-2021
Riemer Veltmaat
2021183879
11-11-2021
15-11-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

12395561

BG

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

85,7
3,1

<20
<0,20
<3,0
5,9
<0,050
<1,5
5,5
<10
<20

40,94
0,221
5,748
10,83
0,0478
1,05
13,18
10,31
28,63

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
11
12
<6,0
<35

6,774
11,29
11,29
35,48
38,71
13,55
79,03

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0158

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

85,7
3,1
97
4,6

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

3,1
4,6

Legenda
Nr.

Oordeel

4,6

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum
11-11-2021
Riemer Veltmaat
2021183879
11-11-2021
15-11-2021

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
mg/kg ds
PCB 138
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds
Naftaleen
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)

2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

12395562

OG

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

I

88
0,49

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

52,29
0,2399
7,148
7,167
0,05
1,05
7,967
10,96
32,72

-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

10,5
17,5
17,5
38,5
17,5
21
122,5

-

35

190

2600

5000

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

88
<0,7
99
2,3

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

RG

0,7
2,3

Legenda
Nr.

Oordeel

2,3

Kruse Milieu BV
T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC GEESTEREN

Analysecertificaat
Datum: 23-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2021188015/1
21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum
18-Nov-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
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.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

2021188015/1
18-Nov-2021
23-Nov-2021
23-Nov-2021/16:31
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

47

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

6.0

S

Koper (Cu)

µg/L

12

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

4.8

S

Nikkel (Ni)

µg/L

25

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

Zink (Zn)

µg/L

28

S

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 21

Water (AS3000)

Monster nr.

12408945

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw
Uw
Uw
Uw

project/verslagnummer
projectnaam
ordernummer
monsternemer

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum
Riemer Veltmaat

Eenheid

Analyse

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina
1

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

S

2021188015/1
18-Nov-2021
23-Nov-2021
23-Nov-2021/16:31
A,B,C
2/2

1)

Minerale olie

S

Nr. Uw monsteromschrijving

1

Opgegeven monstermatrix

Peilbuis 21

Water (AS3000)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

W: Waals Gewest erkende verrichting

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

12408945

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021188015/1
Pagina 1/1
Monster nr.
Barcode

Uw monsteromschrijving
Boornr

12408945

Van

Tot

Uw datum monstername

Monsteromsch./Monstername ID

Peilbuis 21

0692141622

1

200

300

18-Nov-2021

0801038192

1

200

300

18-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021188015/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021188015/1

Analyse

Pagina 1/1

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Metalen

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

pb 3130-1

W0215

GC-FID

pb 3110-5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

21063110
Ootmarsumsestraat 303 - Reutum

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

18-11-2021
Riemer Veltmaat
2021188015
18-11-2021
23-11-2021
1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

12408945

Peilbuis 21

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

47
0,14
6
12
0,035
4,8
25
1,4
28

*
-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7
7
7
10,5
7
7
35

-

50

50

325

600

0,77

Geen oordeel mogelijk

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

S

47
<0,20
6
12
<0,050
4,8
25
<2,0
28

Overschrijding Streefwaarde

-

RG

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

Bijlage IV
Informatie gemeente Tubbergen

Aanvrager: Kruse Milieu BV
Locatie: Ootmarsumseweg 303 Reutum
Behandeld door: C. Roeleveld

Bodemonderzoek:
Locatie: Ootmarsumseweg 303
Naam onderzoek
Ootmarsumseweg 303
Verk onderzoek NEN 5740

Ootmarsumseweg 299
Verk onderzoek NEN 5740

Rapport Nummer

Adviesbureau

Datum

-

Kruse Milieu BV

1-11-2002

-

Geofox

1-2-1994

Conclusie
BG: >S PAK, sterk oerhoudende lagen
OG: GW: >S Zn pH 6,0 Ec 310?S/cm
BG: OG: GW: De locatie wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik.

Bron:
Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.
Leges:
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2021 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--.
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--.
Voor het eventueel in scannen van een bestand uit het archief bedragen de kosten volgens artikel 1.19.2.7. (per langs elektronische weg verzonden
bestand) € 29,20.
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Bijlage V
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen

Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het
laboratorium bepaald.
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.
Streefwaarden:
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde
wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.
Tussenwaarde:
Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd:
Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of
streefwaarde niet.
Licht verontreinigd:

Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.

Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar
overschrijdt de interventiewaarde niet.
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde,
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de
interventiewaarde.
NEN5740:

Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie:

Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie:

Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van
bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek:

Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.

Afkortingen
AMvB
BG
BOOT
BSB
BSB
BTEX
BTEXN
BZV
CZV
EC
EOCl
EOX
GHG
GLG
GWS
HBO
HCB
HCH
ILT
Ministerie van I en W
MM FF
MVR
NEN
NNI
NPR
NVN
OCB's
OG
OW-test
PAK's
PCB's
PFAS
pH
SUBAT
VC
VNG
VROM
VOCl
WBB
As
Ba
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Na
Ni
Pb
St
Zn

Algemene Maatregel van Bestuur
Bovengrond
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
Biologisch zuurstofverbruik
Chemisch zuurstofverbruik
Elektrisch geleidingsvermogen
Extraheerbare organochloorverbindingen
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand
Actuele grondwaterstand
Huisbrandolie
Hexachloorbenzeen
Hexachloorhexaan
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mengmonster fijne fractie
Ministeriële Vrijstellingsregeling
Nederlandse norm
Nederlands Normalisatie Instituut
Nederlandse praktijkrichtlijn
Nederlandse voornorm
Chloorpesticiden
Ondergrond
Olie/water-test
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
poly- en perfluor alkyl stoffen
Zuurgraad
Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
Vinylchloride
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
Wet Bodembescherming
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
IJzer
Kwik
Mangaan
Molybdeen
Natrium
Nikkel
Lood
Tin
Zink

Bijlage 4

Stikstofberekening

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Ootmarsumseweg 303 te
Reutum. Op het perceel is speeltuin Morskieft gevestigd, een in- en outdoor speelvoorziening. Initiatiefnemer
is voornemens om de bestaande speelhal uit te breiden met 1.125 m2 en een nieuwe opslagruimte met een
omvang van 180 m2 te realiseren.
In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode
omkadering) weergegeven.

Afbeelding 1.1

Ligging project gebied (bron: PDOK)

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Initiatiefnemer is voornemens om de bestaande speelhal uit te breiden met 1.125 m 2 en een nieuwe
opslagruimte met een omvang van 180 m2 te realiseren. De nieuwe hal is in afbeelding 2.1 aangegeven met de
letter D. De nieuwe opslag in aangegeven met de letter X. De indoor/outdoor speeltuin heeft momenteel een
oppervlakte van circa 3.000 m2.
In afbeelding 2.1 is het KGO plan weergegeven.

Afbeelding 2.1

KGO plan (bron: NL--landschap.nl)
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HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het projectgebied bevindt zich op circa 2,4 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000gebied ‘Springendal & Dal van de Mosbeek.
In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt.
Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht.

3.2

Gebruiksfase huidige situatie

In de gebruiksfase wordt inzicht verschaft in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen:
•
•
•

Gasverbruik;
Werktuigen die worden ingezet in tijdens de gebruiksfase;
Verkeersgeneratie.

De twee bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht.
3.2.1

Gasverbruik

Volgens de Warmte Atlas is de bestaande bebouwing (inclusief bedrijfswoning) aangesloten op het gasnet. Het
totale oppervlak betreft circa 3.640 m2. De Warmte Atlas geeft aan dat er sprake is van een gasintensiteit
tussen de 0 en 13 m3/m2. In het kader van een worst-case benadering is er gekozen voor een intensiteit van 13
m3/m2.
Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten
gebruikt:
• Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³;
• NOx emissie factor CV-installatie: 14 g/GJ1;
• Gasintensiteit: 13 m3/m2;
• Bruto vloeroppervlak (bvo): 3.640 m2.
Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 20,96 kg NOx/j1.
Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte en de warmte-inhoud van invloed op de
rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus
2018’ is voor de emissiehoogte de maximale bouwhoogte van 10 meter aangehouden. Voor de spreiding is de
helft van de bouwhoogte (5 meter) aangehouden.
Het gasverbruik is als emissiepunt in de AERIUS-Calculator ingevoerd.

1

14*13*2.404 *31,65*10^6*10^-12=13,85
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3.2.2

Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase

Tijdens de werkzaamheden worden er werktuigen ingezet om het terrein te onderhouden, denk bijvoorbeeld
aan een heftruck, tractor of andere werktuig. Welke werktuigen er exact en hoelang deze gebruikt gaan
worden is echter onbekend. Ingeschat wordt dat zij gezamenlijk in een worst-case scenario 312 uur per jaar in
werking zijn. Daarnaast wordt er in de AERIUS-calculator onderscheid gemaakt tussen het aantal kW en STAGEklasse. In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met de volgende zaken:
•

312 uur, STAGE IV, 56 – 75 kW;

Voor het berekenen van de emissie van de werktuigen moet rekening worden gehouden met belaste en
onbelaste uren. Voor het berekenen van de emissie van de onbelaste uren is gebruik gemaakt van pagina 34 en
35 van het document: Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, opgesteld door BIJ12.
Voor het berekenen van de emissie voor de onbelaste uren is als uitgangspunt gebruikt dat 30% van het totaal
aantal uren onbelast zijn. Voor de cilinderinhoud is per categorie uitgegaan van het gemiddelde vermogen.
Categorie

STAGE IV 56 –
75 kW
Totaal

Aantal
uren
totaal

Aantal
uren
stationair

Gemiddeld
vermogen
(kW)

Cilinderinhoud (l)

Verbruik
diesel per
uur (l)

Verbruik
diesel
totaal per
jaar (l)

312

93,6

65,5

3,275

10

2.184

Emissie
NOx
(kg/jaar)

Emissie
NH3
(kg/jaar)

9,2

<0,0

9,2

<0,0

De werktuigen zijn als oppervlaktebron binnen het projectgebied in de AERIUS-Calculator gemodelleerd.
3.2.3

Verkeersgeneratie

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw worden genomen. Om
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren,
publicatie 381 (december 2018)’ van CROW.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
•
•

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline)
Stedelijke zone: buitengebied

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde.
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat aangaande de verkeersgeneratie als gevolg van het
project het volgende beeld:
Functie
Sportzaal
Restaurant. café
Loods, opslag,
bergplaats
Koop, huis, vrijstaand
Totaal

Verkeersgeneratie per
100 m2 bvo / per woning
16,65
X
4,8

Aantal bvo in m2 /
woningen
2.069
335
600

8,2

1

Totale
verkeersgeneratie
344,49
100,50
28,80
8,20
481,99

De totale verkeersgeneratie voor de huidige situatie komt neer op afgerond 482 verkeersbewegingen per
weekdagetmaal.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, vanuit gegaan dat het gebruiksverkeer
de locatie bereikt en verlaat via twee verschillende routes. Op beide routes is gerekend met de helft van het
totaal aantal bewegingen.
Route 1 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat de locatie via de Ootmarsumseweg in westelijke richting.
Wanneer het verkeer bij de kruising N343/Breemorsweg aankomt, stroomt het samen met het overige
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wegverkeer. Na circa 200 meter na deze kruising gereden te hebben is het rij- en stopgedrag van het
gebruiksverkeer van route 1 niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het
gebruiksverkeer van route 1 op in het heersende verkeersbeeld.
Route 2 van het gebruiksverkeer bereikt en verlaat de locatie via de Ootmarsumseweg in oostelijke richting. Ter
hoogte van de kruising op de Ootmarsumseweg/Sluttenweg stroomt het samen met het overige wegverkeer.
Na circa 200 meter na deze kruising gereden te hebben is het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer van
route 2 niet meer te onderscheiden van het overige wegverkeer. Vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van
route 2 op in het heersende verkeersbeeld.

3.3

Gebruiksfase beoogde situatie

Om duidelijk te krijgen of er sprake is van een significant negatief effect op Natura 2000-gebieden is er een
verschilberekening gemaakt van de huidige situatie ten opzichte van de beoogde situatie. In de beoogde
situatie zijn dezelfde emitterende bronnen ingevoerd met als verschil het gasverbruik en het aantal
verkeersbewegingen.
3.3.1

Gasverbruik

Omdat het de huidige bebouwing op het gasnet is aangesloten, wordt aangenomen dat de nieuwe 1.125 m 2
tevens op het gasnet is aangesloten. Deze vierkante meters zijn bij het verwarmde bruto vloeroppervlak
opgeteld.
Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten
gebruikt:
• Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³;
• NOx emissie factor CV-installatie: 14 g/GJ3;
• Gasintensiteit: 13 m3/m2;
• Bruto vloeroppervlak (bvo): 4.765 (3.640+1.125) m2.
Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 27,44 kg NOx/j2.
De totale NOx emissie is in de beoogde situatie toegenomen met 6,48 kg NOx/j.
3.3.2

Werktuigen die worden ingezet tijdens de gebruiksfase

De werktuigen zoals aangegeven in paragraaf 3.2.2 worden ook in de beoogde situatie gebruikt. Omdat het te
onderhouden terrein niet groeit, zal het aantal uur en het aantal kW niet toenemen. De ingevoerde gegevens in
de AERIUS-Calculator zijn identiek aan de gegevens zoals aangegeven in 3.2.2.

2

14*13*3.529*31,65*10^6*10^-12=20,33
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3.3.3

verkeersbewegingen

Voor de verkeersbewegingen zijn dezelfde criteria gehanteerd zoals aangegeven in 3.2.3. In de beoogde
situatie wordt uitgegaan van de onderstaande gegevens:
Functie
Sportzaal
Restaurant. café
Loods, opslag,
bergplaats
Koop, huis, vrijstaand
Totaal

Verkeersgeneratie per
100 m2 bvo / woning
16,65
X
4,8

Aantal bvo in m2 /
aantal woningen
3.194
335
780

8,2

1

Totale
verkeersgeneratie
531,80
100,50
37,44
8,20
677,96

De totale verkeersgeneratie voor het te realiseren voornemen komt neer op afgerond 678
verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Een verschil van 68 verkeersbewegingen ten opzichte van de
huidige situatie.
Van deze bewegingen is 2% aangemerkt als vrachtverkeer dat zijn afgerond 14 zware vrachtbewegingen per
dag. Op beide routes is gerekend met de helft van het totaal aantal bewegingen.
Voor de routes zijn als lijnbron via dezelfde routes zoals aangegeven in 3.2.4.
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HOOFDSTUK 4

RESULTATEN & CONCLUSIE

In de AERIUS-berekening is onderzocht of de uitbreiding van de speelhal van 1.125 m2 van de speeltuin
Morskieft een depositie veroorzaakt op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Om dit berekenen is een
verschilberekening gemaakt tussen de huidige en de beoogde situatie. In de verschilberekening zijn de
onderstaande bronnen in de AERIUS-Calculator ingevoerd:
•
•
•

Gasverbruik bebouwing;
Werktuigen die worden ingezet in tijdens de gebruiksfase;
Verkeersgeneratie.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er in de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00
mol/ha/j.
Geconcludeerd wordt dat het voornemen geen stikstofdepositie met een significant negatief effect op Natura
2000-gebieden veroorzaakt. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de
effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig.
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING
Bijlage 1

Rekenresultaten gebruiksfase
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening huidige situatie en beoogde situatie
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RsvtucRM9AJ5 (30 november 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Ootmarsumseweg 303, - Reutum

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Moskiefte

RsvtucRM9AJ5

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

30 november 2021, 12:54

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

106,45 kg/j

120,08 kg/j

13,63 kg/j

NH3

4,41 kg/j

6,63 kg/j

2,22 kg/j

Natuurgebied

Verschil

Springendal & Dal van de Mosbeek

0,00

Verschilberekening tussen de huidige en de beoogde situatie.

huidige situatie
beoogde situatie
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Resultaten

Locatie
huidige situatie

Emissie
huidige situatie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

21,00 kg/j

< 1 kg/j

9,23 kg/j

Route 1 gebruiksverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

1,94 kg/j

24,45 kg/j

Route 2 gebruiksverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,46 kg/j

31,06 kg/j

-

20,70 kg/j

Projectgebied
Wonen en Werken | Recreatie

Werktuigen in gebruik tijdens gebruiksfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Emissiepunt gasverbruik
Wonen en Werken | Recreatie

Resultaten

huidige situatie
beoogde situatie
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Resultaten

Locatie
beoogde situatie

Emissie
beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

-

< 1 kg/j

9,23 kg/j

Route 1 gebruiksverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,99 kg/j

37,75 kg/j

Route 2 gebruiksverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

3,62 kg/j

45,70 kg/j

-

27,40 kg/j

Projectgebied
Wonen en Werken | Recreatie

Werktuigen in gebruik tijdens gebruiksfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Emissiepunt gasverbruik
Wonen en Werken | Recreatie

Resultaten

huidige situatie
beoogde situatie

RsvtucRM9AJ5 (30 november 2021)
pagina 4/11

Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Springendal & Dal van de Mosbeek

0,02

0,02

0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

0,01

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

huidige situatie
beoogde situatie
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Springendal & Dal van de Mosbeek
Habitattype

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H4030 Droge heiden

0,02

0,02

0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,02

0,02

0,00

H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H6230).

0,01

0,02

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,01

0,01

0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,01

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Habitattype

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

0,01

0,01

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,00

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

huidige situatie
beoogde situatie
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

huidige situatie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Werktuigen in gebruik tijdens
gebruiksfase
252828, 489877
9,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

STAGE IV 56– 75kW

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

2.184

94

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Projectgebied
252837, 489930
10,0 m
2,2 ha
5,0 m
0,000 MW
Continue emissie
21,00 kg/j

Cilinder Stof
inhoud (l)

Emissie

3,3 NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

Route 1 gebruiksverkeer
252667, 489680
24,45 kg/j
1,94 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

241,0 / etmaal NOx
NH3

18,85 kg/j
1,81 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

5,61 kg/j
< 1 kg/j

huidige situatie
beoogde situatie

Emissie
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Resultaten

Route 2 gebruiksverkeer
253289, 490219
31,06 kg/j
2,46 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

241,0 / etmaal NOx
NH3

23,94 kg/j
2,31 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

5,0 / etmaal NOx
NH3

7,12 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Resultaten

huidige situatie
beoogde situatie

Emissie

Emissiepunt gasverbruik
252802, 489921
10,0 m
0,000 MW
Continue emissie
20,70 kg/j
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

beoogde situatie

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie

Werktuigen in gebruik tijdens
gebruiksfase
252829, 489879
9,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

STAGE IV 56– 75kW

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

2.184

94

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Projectgebied
252837, 489930
10,0 m
2,2 ha
5,0 m
0,000 MW
Continue emissie

Cilinder Stof
inhoud (l)

Emissie

3,3 NOx
NH3

9,23 kg/j
< 1 kg/j

Route 1 gebruiksverkeer
252618, 489644
37,75 kg/j
2,99 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

339,0 / etmaal NOx
NH3

29,13 kg/j
2,80 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

8,62 kg/j
< 1 kg/j

huidige situatie
beoogde situatie

Emissie
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Resultaten

Route 2 gebruiksverkeer
253305, 490238
45,70 kg/j
3,62 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

339,0 / etmaal NOx
NH3

35,26 kg/j
3,39 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

10,44 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Resultaten

huidige situatie
beoogde situatie

Emissie

Emissiepunt gasverbruik
252805, 489918
10,0 m
0,000 MW
Continue emissie
27,40 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210525_2040287d5b
Database
versie 2020_20210713_c09c249ebe
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

huidige situatie
beoogde situatie
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Bijlage 5

158

Vormvrije m.e.r.

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

“Reutum, Ootmarsumseweg 303

December 2021

Status: Definitief
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Voorliggende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling heeft betrekking op speeltuin Morskieft in Reutum.
De ligging van het plangebied is hierna weergegeven. De rode ster geeft respectievelijk de locatie van het
plangebied weer.

Afbeelding 1

Ligging projectgebied (Bron: PDOK)

Ter plaatse is een binnen- en buitenspeeltuin gevestigd, met bijbehorend restaurant en café. Door de
combinatie van binnen- en buitenspeeltuin kan de speeltuin jaarrond gebruikt worden. Om met name het
aanbod in de wintermaanden te vergroten is initiatiefnemer voornemens de binnenspeeltuin uit te breiden.
Tevens bestaat de wens om een opslaggebouw te bouwen. Tot slot ligt een deel van het parkeerterrein buiten
de bestemming 'Horeca'. Het is wenselijk om dit planologisch goed te regelen en de parkeerplaatsen binnen de
bestemming 'Horeca' te situeren.
Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om die reden is een herziening
van het bestemmingsplan vereist.
Vanuit het ruimtelijke spoor (bestemmingsplanprocedure) is een vormvrije toets aan het Besluit
Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling
beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op de M.e.r.-beoordeling gegeven.
M.e.r.-beoordeling
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met
milieueffectrapportage in aanraking komen:
•
Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet
natuurbescherming nodig is.
•

Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (plan in kolom 3);
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Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van
dit besluit waar het plan genoemd is in kolom 3 (plannen).
•
Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (plan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van
de bijlage van dit besluit waar het plan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. In voorliggend geval
gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.beoordeling gehanteerd.
Het realiseren van recreatieve voorzieningen is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER.
In de D-lijst is de volgende activiteit opgenomen: ‘de aanleg wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen en
hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen. In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1.
2.
3.

2250.000 bezoekers of meer per jaar;
Een oppervlakte van 25 hectare of meer, of;
Een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied.

In voorliggend geval is geen sprake van een recreatiepark dat meer dan 250.000 bezoekers per jaar trekt.
Daarnaast is het plangebied niet gelegen binnen een gevoelig gebied. Het plangebied in zijn daarnaast vele
male kleiner dan 25 ha.
Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te
worden uitgevoerd. Voorliggende oplegnotitie voorziet hierin.
Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s
noemt:
•
•
•

De kenmerken van de activiteit;
De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie));
De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het
project te verzamelen en te presenteren.
Betrokken partijen
Bij het project zijn diverse partijen betrokken, waaronder de gemeente Tubbergen, provincie Overijssel en
waterschap Vechtstromen.
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Tubbergen het bevoegd gezag.
Daarnaast wordt de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere
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vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader
van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.
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HOOFDSTUK 2

KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende)
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden.
Voorgenomen ontwikkeling
Zoals reeds omschreven is het wenselijk om op het speelterrein enkele ontwikkelingen uit te voeren. Om met
name het aanbod in de wintermaanden te vergroten zijn eigenaren voornemens om de binnenspeeltuin uit te
breiden. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande hal. De oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 1.125
m2 aan bebouwing.
Daarnaast is met de groei in de afgelopen jaren ook het parkeerterrein steeds met kleinere fragmenten
uitgebreid. Inmiddels ligt een deel van dit terrein niet binnen de horecabestemming. Het is wenselijk dit
planologisch in te passen.
Tot slot is het wenselijk om een gebouw voor opslag te bouwen. Het gaat om een gebouw van 180 m 2. Dit is
reeds passend binnen de huidige planologische kaders. In de volgende afbeelding is een uitsnede van het
beoogde plan weergegeven. Daarna wordt ingegaan op de landschappelijke inpassing van het geheel.
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Afbeelding 2

Impressie landschappelijk inpassingsplan Ootmarsumseweg 303 inclusief legenda (Bron: N+L Landschapsontwerpers)

Locatiekenmerken
Het projectgebied ligt in het buitengebied van Reutum. De ligging van het projectgebied ten opzichte van de
omliggende kernen is in afbeelding 1 reeds weergegeven.
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens
het bouwrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zullen elektriciteit en water nodig zijn. De
uitbreiding zal gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie.
De productie van afvalstoffen betreffen uitsluitend de bedrijfsgerelateerde, schone afvalstoffen. Deze worden
zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen inzamelen en vervolgens
verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. De afvalstoffen zullen conform de
daarvoor van toepassing zijnde regelementen worden afgevoerd.
Verontreiniging en hinder
In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en
naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen.
In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de functie geen onevenredige nadelige effecten op het milieu en de
omgeving plaatsvinden. Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige
aantasting van beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.
Verder is via de AERIUS-berekening de stikstofdepositie in de gebruiksfase onderzocht. Uit de berekening volgt
in de gebruiksfase geen depositiewaarde hoger dan 0,00 mol/ha.
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën
De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd.
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HOOFDSTUK 3

BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant.
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om een de uitbreiding van een horecabedrijf met een
speelhal van 1.125 m2 en een opslaggebouw van 180 m2.
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, bodem en ecologie waaronder ook
specifiek de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In dit hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke)
effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling.
Voor een aantal van deze aspecten zijn onderzoeken uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn
samengevat in onderstaande alinea’s.
Verkeer
De gemeentelijke parkeernota noemt geen cijfers ten aanzien van de verkeersgeneratie. Voor deze berekening
is daarom aansluiting gezocht bij de CROW publicatie 'toekomstbestendig parkeren'. In deze nota wordt
uitgegaan van een minimum en maximum norm. Dat is de bandbreedte. In dit geval wordt van een
gemiddelde uitgegaan. Uitgegaan wordt van dezelfde functies die in de parkeerberekening zijn gehanteerd:



sportzaal;
loods, opslag, bergplaats (bedrijf, arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf);

Opgemerkt wordt dat de loods voor opslag geen zelfstandige verkeersgeneratie oplevert. In het kader van een
goede ruimtelijk ordening is deze loods toch meegenomen. Het valt het beste te vergelijken met een bedrijf
arbeidsextensief/bezoekersextensief, aangezien daar ook een loods onder valt. De functie sportzaal uit de
gemeentelijke parkeernota wordt vergeleken met de functie sporthal.
Het restaurant en de woning blijven onveranderd. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de berekening.
Vorenstaande uitgangspunten zorgen voor de volgende berekening:
Functie

Aantal m2 uitbreiding

norm (per 100 m2 bvo)

totaal

Loods/opslag/bergplaats
Sportzaal

180
1.125

4,8
16,65

8,64
187,3125

Totaal

195,95

In totaal bedraagt de extra verkeersgeneratie afgerond 196 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Deze
verkeersgeneratie kan goed worden afgewikkeld via de Ootmarsumseweg in beide richtingen. Dit betreft een
brede weg met een hoge capaciteit. Ook zal er worden voorzien in veilige en overzichtelijke ontsluitingen op
de Ootmarsumseweg. In afbeelding 2 is dit visueel weergegeven.
Het aspect verkeer leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.
Archeologie
De gemeente Tubbergen heeft de archeologische verwachtingswaarde van gronden doorvertaald in
dubbelbestemmingen in haar bestemmingsplannen. Voor het plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde
– Archeologie 4’. Op gronden met deze bestemming geldt een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 5.000
m2. Deze oppervlakte wordt niet overschreden. Een archeologisch onderzoek wordt niet nodig geacht.
Bodem
Met het initiatief wordt er geen activiteit uitgevoerd die zorgt voor een aantasting van de kwaliteit van de
bodem. Ook is de bodem geschikt voor het beoogde gebruik. Uit het bodemonderzoek 1 is dit gebleken. Het
aspect bodem leidt niet tot belangrijke nadelige milieueffecten.
Geluid
De speelhal en het parkeerterrein betreffen geluidsbelastende objecten. Het gebouw voor opslag is niet
relevant, aangezien deze planologisch reeds mogelijk is. Bovendien is dit ook nauwelijks milieubelastend.
Bovenstaande functies kunnen het beste vergeleken worden met de functies:

1

Verkennend bodemonderzoek, Kruse, november 2021
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•
•

Sporthal;
Parkeerterrein;

Voor een sporthal geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor geluid. Voor een parkeerterrein geldt een
grootste richtafstand van 30 meter voor geluid.
In dit geval wordt er gemeten vanaf de uitbreiding van de speelhal en de planologische inpassing van het
parkeerterrein tot de omliggende gevoelige functies. Op het overige, bestaande deel van het terrein is er
immers geen sprake van een planologische wijziging. Daar mogen reeds milieubelastende functies worden
gerealiseerd, zoals een parkeerterrein of een speelhal (sporthal). Bovendien worden de locatie van de
uitbreiding van de speelhal en de vergroting van de bestemming voor het parkeerterrein in dit
bestemmingsplan specifiek vastgelegd.
In dit geval ligt er een woonperceel direct grenzend aan het plangebied (Ootmarsumseweg 299). De afstand
tot de speelhal en het parkeerterrein betreft respectievelijk 68 en 135 meter. Hiermee wordt aan de
richtafstanden voldaan.
De afstand tot het woonperceel aan de Ootmarsumseweg 297 bedraagt respectievelijk 120 (speelhal) en 210
meter (parkeerterrein). Ook voor deze woning worden aan de richtafstanden voldaan.
De afstand tussen het agrarisch bouwvlak aan de Weustboerweg 5 (waar een bedrijfswoning staat) bedraagt
respectievelijk 115 (speelhal) en 95 meter (parkeerterrein). Hiermee wordt ruimschoots aan de richtafstanden
voldaan.
Ook de toename aan verkeer zorgt niet voor een onevenredige geluidbelasting, gezien de intensiteit van de
Ootmarsumseweg reeds relatief hoog ligt en deze toename nauwelijks merkbaar zal zijn. Het aspect geluid
leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.

Luchtkwaliteit
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.
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).

Besluit 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 (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 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de
grenswaarden.
Besluit gevoelige bestemmingen
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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.
Beoordeling
Verkeersbewegingen kunnen van invloed zijn op de luchtkwaliteit. De ontwikkeling zorgt, zoals beschreven in
paragraaf 3.2 van deze toelichting, slechts voor een beperkte toename van verkeersbewegingen. Hierna is met
de NIBM-tool uitgewerkt wat de invloed van de ontwikkeling op de luchtkwaliteit is. Uitgegaan is van een
percentage van 5% voor vrachtverkeer. Dit betreffen de vrachtbewegingen voor de bevoorrading en bussen
die het park bezoeken (denk aan schoolreisjes etc.).

Uit de NBIM-tool blijkt dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.
Tevens wordt opgemerkt dat de nieuwe functie niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het
kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot mogelijk belangrijke
nadelige milieugevolgen.
Water
In dit geval gaat het om de toevoeging van extra verhard oppervlakte. Er is echter genoeg ruimte om
hemelwater ter plaatse te laten infiltreren. Het afvalwater wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering.
Vanuit het aspect water zijn er geen nadelige milieueffecten te verwachten.
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 het Nederlands
Natuurnetwerk (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten. Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming
vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Gebiedsbescherming
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet Natuurbescherming beschermd.
Het plangebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. De locatie ligt op minimaal 2,4 kilometer
afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Springendal en dal van de Mosbeek'.
Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten
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binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.
Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening
uitgevoerd voor de gebruiksfase van de ontwikkeling. Het volledige rapport is als Bijlage 4 opgenomen. Hierna
wordt op de belangrijkste resultaten ingegaan.
Uit de rekenresultaten van de stikstofberekening2 blijkt dat er in de gebruiksfase geen sprake is van
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Geconcludeerd wordt dat het voornemen geen stikstofdepositie met
een significant negatief effect op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Het project is in het kader van de Wet
natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet
vergunningplichtig.
Soortbescherming
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.
In dit geval wordt een gevel van een bestaande hal verwijderd om de hal uit te kunnen breiden. Op basis van
foto’s blijkt het dat het gaat om een hal zonder spouw, waardoor het voor beschermde soorten niet mogelijk is
om nestplaatsen/verblijfsplaatsen te maken. Bovendien wordt de hal intensief gebruikt als speelhal.
Beschermde soorten zijn daarom niet te verwachten. De locatie van de uitbreiding wordt intensief gebruikt als
grasveld. Ook daar zijn geen beschermde soorten te verwachten. Een quickscan natuurwaarden wordt daarom
niet noodzakelijk geacht. Overigens zal bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met de
zorgplicht zoals deze is opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Vanuit het aspect ecologie
zijn er geen nadelige milieueffecten te verwachten.
Cumulatie
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd.
In de omgeving van het projectgebied zijn geen (grootschalige) ontwikkelingen gepland/bekend welke in
vergelijkbare mate effecten veroorzaken als de voorgenomen ontwikkeling. Cumulatie is daarom niet aan de
orde.

2

Stikstofberekening Ootmarsumseweg 303 Reutum, BJZ, November 2021
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HOOFDSTUK 4

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt.
1. De kenmerken van de activiteit;
2. De plaats van de activiteit;
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.
Kenmerken van de activiteit
Het voornemen betreft het uitbreiden van een horecabedrijf in het buitengebied van de gemeente Tubbergen.
Bij de kenmerken van de activiteit dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd:
• De omvang van het project;
• hinder.
Omvang
De ontwikkeling is gelet op de schaal van het project gering van omvang. Het voornemen past in het streven
naar passende uitbreiding van lokale bedrijvigheid en het behoud van de vitaliteit en sociaaleconomische
kwaliteit van het buitengebied Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de
m.e.r.- plicht blijft.
Hinder
Eventuele hinder kan ontstaan ten aanzien van de aspecten ecologie en water. Deze hinder kan door
mitigerende en compenserende maatregelen worden beperkt. Hier wordt hierna nader op ingegaan.
Plaats van de activiteit
Het projectgebied is geheel binnen grondgebied van de gemeente Tubbergen gelegen op een bestaand
horecaperceel. Het gaat om een locatie die gelet reeds in zijn geheel in gebruik is ten behoeve van deze
functie. De voorgenomen activiteit is niet gelegen in beschermd gebied in het kader van waterhuishouding of
natuur.
Samenhang met andere activiteiten ter plaatse
Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats met
vergelijkbare milieueffecten waarmee rekening dient te worden gehouden.
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen
Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet,
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:
•
•
•
•

Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking);
Het grensoverschrijdende karakter van het effect;
De waarschijnlijkheid van het effect;
De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect.

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten bodem, archeologie, verkeer,
ecologie, water, geluid, luchtkwaliteit, water, bodem en stikstof geen belangrijke structurele nadelige en
onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt.
Maatregelen ter vermindering van potentiële effecten (samenvattend)
Milieueffecten van de ontwikkeling van het projectgebied kunnen niet geheel worden voorkomen. De mate
waarin de milieueffecten optreden kan wel gemitigeerd worden. De milieueffecten zijn zodanig ingeschat dat
met uitzondering van het aspect water mitigerende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht.
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Water (compenserend)
Als gevolg van het plan neemt het verhard oppervlak toe. Met het ontwerp dient hier rekening te worden
gehouden met het realiseren van voldoende ruimte voor infiltratie.
Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.
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bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

Regels

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
n 303, Reutum
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bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.1
plan:
het bestemmingsplan "Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum" met identificatienummer
NL.IMRO.0183.BUIBPOOTMARSUMW303-VG01 van de gemeente Tubbergen;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3
bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016
het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan met planidentificatienummer
NL.IMRO.0183.1410621-vg01 van de gemeente Tubbergen;
1.4
bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan
Het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan met
planidentificatienummerNL.IMRO.0183.BPBUIVEEGPLAN-VG01 van de gemeente Tubbergen;
1.5
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf:
een dienstverlenend beroep of een bedrijf dat op kleine schaal in of bij een (bedrijfs)woning wordt uitgeoefend
door de bewoner(s) van de woning, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien verstande
dat er geen detailhandel is toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de
uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf;
1.6
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.7
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.8
afzetten van hakhout:
het bij wijze van onderhoudsmaatregel vlak boven de stobbe verwijderen van alle bovengrondse delen van
hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen;
1.9
agrarisch gebruik:
het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;
1.10
ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.11
ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde;
1.12
archeologisch monument:
een terrein welke van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoonheid, de betekenis voor
de wetenschap of de cultuurhistorische waarde en die daarom op grond van de Monumentenwet wordt
beschermd;
1.13
archeologische waarden:
oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van (de culturele
overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis;

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen e
n 303, Reutum
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1.14
bassin:
een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten;
1.15
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.16
bed and breakfast:
een verblijfsrecreatieve medegebruiksvorm als ondergeschikte activiteit in een (bedrijfs)woning, waarbij in de
(bedrijfs)woning periodiek kortdurend recreatief verblijf wordt verschaft en ontbijt wordt geserveerd, gedreven
door de bewoner(s) van die (bedrijfs)woning. Onder bed and breakfast wordt in ieder geval niet verstaan
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden
en/of arbeid of permanente kamerverhuur;
1.17
bedrijf:
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan,
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, een aan huis
verbonden beroep daaronder niet begrepen;
1.18
bedrijfsgebouw:
een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.19
bedrijfsmatig:
gericht op het behalen van winst;
1.20
bedrijfsmatige kamerverhuur:
een samenstel van bedrijfsruimten om aan anderen dan de rechthebbende en de personen behorende tot diens
huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met
gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur
wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van
enkele gemeenschappelijke voorzieningen;
1.21
bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.22
bestaand:
ten aanzien van de vóór 1998 aanwezigd bouwwerken, ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik:
bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;
1.23
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.24
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.25
bijbehorend bouwwerk:
een architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een woonhuis/bedrijfswoning dan wel functioneel met een
zich op hetzelfde perceel bevindend woonhuis/bedrijfswoning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.26
bijzondere woonvorm:
een woonvorm waar bewoners niet nagenoeg zelfstandig wonen, met (voorzieningen voor) verzorging en
begeleiding (ook 24-uurs begeleiding);
een groep personen die geen (duurzame) gemeenschappelijk huishouden voert, er is geen sprake van
continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid;
woongroepen: een groep personen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één woning samen te
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wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of samenlevingsvorm.
1.27
bomenrij:
drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als
samenhangend element herkenbaar;
1.28
boom:
een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;
1.29
bosbouw:
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu
en recreatie;
1.30
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.31
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.32
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.33
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.34
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.35
bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.36
casco:
de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;
1.37
containerteelt:
het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;
1.38
cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;
1.39
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;
1.40
dunning:
velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende
houtopstand moet worden beschouwd;
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1.41
evenement:
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd,
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;
1.42
extensief dagrecreatief medegebruik:
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;
1.43
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.44
geomorfologische waarden:
de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze
van hun ontstaan;
1.45
hakhout:
bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe weer uitlopen en waarbij periodiek afzetten voor
de instandhouding ervan noodzakelijk is;
1.46
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;
1.47
hoofdverblijf:
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene,
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;
1.48
horecabedrijf en/of -instelling
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie,
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, een bar-dancing / nachtclub of een discotheek;
1.49
houtopstand:
boom of landschapselement;
1.50
houtopstand als zelfstandige eenheid:
een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:
a. een oppervlakte grond beslaat van 10 are of meer, of
b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen;
1.51
houtteelt:
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk
worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 4.2 en
4.3 van de Wet Natuurbescherming, zoals die gold op het moment van inwerkingtreding van dit
bestemmingsplan;
1.52
houtwal:
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, voor de instandhouding
waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is;
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1.53
huishouden:
een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere
woonvormen worden daaronder niet begrepen;
1.54
inpassingsplan:
een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze een ontwikkeling wordt ingepast op het betreffende
perceel en in relatie tot de omgeving;
1.55
kap:
een dak met een zekere helling;
1.56
kappen:
het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;
1.57
kas:
een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de
wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het
kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten;
1.58
kleinschalige duurzame energiewinning:
winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen schadelijke
milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in onuitputtelijke hoeveelheden
beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte;
1.59
landschappelijke waarden:
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare
structuren en/of elementen in dat gebied;
1.60
landschapsplan:
een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000 m³, het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op
een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij
is aangesloten op hetgeen in het document Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede aan
de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco benadering in
Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd
bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd;
1.61
landschapselement:
hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing
van heesters en struiken en erfbos;
1.62
logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn
ingericht voor kortdurend recreatief nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties
aangeboden voor dagverblijf en maaltijdbereiding;
1.63
mantelzorg:
intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;
1.64
Natuurnetwerk Nederland
een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en potentiële natuurwaarden van
(inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en ecosystemen;
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1.65
natuurlijke waarden:
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische
elementen voorkomende in dat gebied;
1.66
normaal agrarisch gebruik:
het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de
gronden;
1.67
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;
1.68
ondergeschikte tweede tak:
een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak
veehouderij of een bedrijfseigen mest- en/of biomassavergisting;
1.69
overkapping:
een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;
1.70
parkeervoorziening:
een voorziening bedoel voor het parkeren van (gemotoriseerde) voertuigen;
1.71
parkeren:
een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen;
1.72
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);
1.73
permanente bewoning:
bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;
1.74
productiegebonden detailhandel:
een ondergeschikte vorm van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
1.75
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
1.76
prostitutiebedrijf:
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.77
rooien:
het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;
1.78
seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig is, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
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1.79
silo:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;
1.80
singel:
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij periodiek onderhoud voor de
instandhouding ervan noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam;
1.81
speelvoorziening:
een voorziening, die erop gericht is om inpandig of in de openlucht speel- en recreatiemogelijkheden te bieden;
1.82
stallen:
in een garage of andere bewaarplaats zetten;
1.83
vellen:
het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige
beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben;
1.84
verblijfsrecreatie:
een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun hoofdverblijf
hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;
1.85
voertuig:
vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;
1.86
voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of; indien het een gebouw betreft zonder of met meer dan één
naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van
het gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;
1.87
vrij beroep:
een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt gemaakt van
verworvenheden verkregen door een academische of hogere beroepsopleiding. Het vrije beroep dient te worden
uitgeoefend door de gebruiker van de woning;
1.88
wonen:
het gehuisvest zijn in een woning;
1.89
woning:
een complex van ruimten in een gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.90
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.
Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis;
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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 bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Voor overkappingen geldt een inhoud gerekend
tussen de buitenzijde van de denkbeeldige gevelvlakken verticaal geprojecteerd vanaf de buitenzijden van de
afdekking;
2.4
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen;
2.5
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
de afstand tot de (bouw)perceelgrens:
tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;
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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;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
met daaraan ondergeschikt:
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
hobbymatig agrarisch gebruik;
nutsvoorzieningen;
extensief dagrecreatief medegebruik;
wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
fiets- en wandelpaden;
beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede
bestemd voor waterberging;
l. tuinen tot een oppervlakte van ten hoogste 900 m² (op en/of aansluitend aan het bouwvlak);
m. kleinschalige duurzame energiewinning;
met de daarbijbehorende:
n. andere bouwwerken.
3.2

Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels binnen de
bestemming zijn toegelaten.
3.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden zijn geen gebouwen en overkappingen toegestaan.
3.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. silo's, platen en mestbassins zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de
bouwhoogte van erfafscheidingen achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de
weg gelegen gebouw binnen het bouwvlak ten hoogste 2,50 m zal bedragen;
c. pomphuisjes en waterbassins zijn niet toegestaan;
d. paardrijbakken zijn niet toegestaan;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder terreinafscheidingen, zal ten hoogste 2,50 m
bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Paardrijbakken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder d in die zin dat een
paardrijbak wordt toegestaan, mits:
a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten hoogste 5,00 m zal
bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
c. tevens de in 3.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.
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3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in 10.1 in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in 3.1 toegelaten
bedrijvigheid en bedrijvigheid waarvoor onherroepelijke planologische medewerking is verleend;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten, met uitzondering van:
1. tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);
c. 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;
d. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
f. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak;
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Paardrijbakken
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder f in die zin dat gronden,
voorzover gelegen direct grenzend aan het bouwvlak dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak
'Horeca', worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen gebruik, met de
daarbijbehorende bouwwerken, mits:
a. er geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van
derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
b. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
c. in geval er sprake is van een bouwwerk, tevens de in 3.3.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend;
d. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.6.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht:
a. het vellen of doen vellen van bomen en/of houtgewas die onderdeel uitmaken van een houtopstand die een
zelfstandige eenheid vormt groter dan 20 bomen in een rijbeplanting;
b. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten
hoogste 1,00 hectare;
c. het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen groter dan 100 m², met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van bebouwde percelen voorzien van een
bouwvlak;
2. het aanbrengen van koe- en kavelpaden;
3. het aanbrengen van kuilvoerplaten in een directe ruimtelijke relatie met het bouwvlak;
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden waarbij hoogteverschillen van 0,30 m of meer worden
gerealiseerd;
e. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.
3.6.2 Uitzondering
Het bepaalde in 3.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het vellen van bomen en/of houtopstanden zoals benoemd in de Wet natuurbescherming, artikel 4.1;
b. het normale agrarische gebruik betreffen;
c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden ten behoeve van kavelaansluiting tot een maximale
breedte van een kavelaansluiting van 5,00 m;
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d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan,
inpassingsplan en/of landschapsplan, waartoe Bijlage 1 in ieder geval behoort.
3.6.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de cultuurhistorische, geomorfologische en
archeologische waarden en de waarden van landgoederen.
De in 3.6.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie
plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4 Bos - Natuur
4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. natuur en bos;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke
waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede
bestemd voor waterberging;
d. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
met daaraan ondergeschikt:
e. het extensief agrarisch medegebruik (zoals natuurlijke begrazing);
f. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
g. wegen en paden;
h. nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
i.
4.2

andere bouwwerken.
Bouwregels

4.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
4.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in 10.1 in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een
permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
e. het gebruik van gronden voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en
de (model) vliegsport;

4.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.4.1 Vergunningplicht
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden;
b. het vellen of doen vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel uitmakend
van een grondgebonden agrarische teelt, alsmede de verwijdering van bodem- en oevervegetaties;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of
-partijen;
e. het aanleggen of verharden van wegen, fiets-, voet- en ruiterpaden, parkeervoorzieningen en overige
oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte groter dan 100 m².
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het
educatief medegebruik;
g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
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-leidingen.
4.4.2 Uitzondering
Het bepaalde in 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het aanplanten van bomen en/of houtopstanden ten behoeve van behoud en herstel van een bestaande
houtopstand;
3. het vellen van bomen en/of houtopstanden zoals benoemd in artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming
artikel 4.1;
b. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. worden uitgevoerd in overeenstemming met een onherroepelijke vergunning van een andere bevoegde
instantie;
d. worden uitgevoerd in het kader van een door het bevoegd gezag vastgesteld ruimtelijk kwaliteitsplan,
waaronder in ieder geval Bijlage 1 wordt verstaan.
4.4.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden en de
waterhuishouding.
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Artikel 5 Horeca
5.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van horecabedrijven;
b. speelvoorzieningen;
c. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
met daaraan ondergeschikt:
d. kleinschalige duurzame energiewinning;
e. wegen en paden;
f. water;
met de daarbij behorende:
g. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte
voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij beroep, mantelzorg en/of bed and breakfast;
h. tuinen, erven en terreinen;
i. paardrijbakken;
j. parkeervoorzieningen;
k. andere bouwwerken.
5.2

Bouwregels

5.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van de in 5.1 onder a en g genoemde gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse
gevestigde horecabedrijf worden gebouwd;
b. er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen";
c. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, tenzij:
1. het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten hoogste het
bestaande aantal zal bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten hoogste de ter plaatse van
de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven oppervlakte bedragen;
e. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend
inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend
exclusief de kelderruimte;
f. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfsgebouw geheel
gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur waarin maximaal 1 toegangsdeur
aanwezig is;
g. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar de
weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen bestaande gebouw dan wel het
verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij de weg gelegen bestaande gebouw op meer dan
50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval geen plaatsingseis geldt;
h. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappingen of aangebouwde
bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden
gebouwd;
i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende
bouwschema zijn gesteld:
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* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte en dakhellingen minder
(dakhelling) of meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de bestaande maatvoeringen als
ten minste (dakhelling) en ten hoogste toelaatbaar aangehouden.
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling.
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn
dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.
5.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,50
m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
5.3

Afwijken van de bouwregels

5.3.1 Vergroten inhoud bedrijfswoning
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder j in die zin dat de inhoud
van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits:
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de bedrijfswoning, zoals
het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
5.4

Specifieke gebruiksregels

5.4.1 Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in 10.1 in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan genoemd in 5.1 onder a;
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor wonen;
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishouden.
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5.4.2 Niet strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in 10.1 in ieder geval niet gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend op de wijze van
productiegebonden detailhandel;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de
bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits:
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij één andere
arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het brutovloeroppervlak van de
bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning, bedraagt;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel;
c. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in de vorm van bed and
breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfswoning zijn toegestaan.
5.4.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing Ootmarsumseweg 303
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen zoals aangeduid met de letters G, H, I, J, M, N, R, Y en Z
conform het in Bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke
inpassing en te voldoen aan de investeringen in het kader van de KGO.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing en te voldoen aan de investeringen in het kader van de KGO.
5.4.4 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing Ootmarsumseweg 187
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifiek vorm van bos voorwaardelijke verplichting 1' overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen zoals aangeduid met de letter A conform het in Bijlage 2 opgenomen
landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.

5.5

Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1 Twee huishoudens
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder d in die zin dat het
woonhuis, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens, mits:
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede huishouden;
b. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit
rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
5.5.2 Landschappelijke inpassing
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.3 en 5.4.4 onder a en b in die zin
dat in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar genoemde betreffende bijlagen andere
landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen opgenomen
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke
waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
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b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
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Artikel 6 Verkeer
6.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verharde (ontsluitings)wegen;
b. paden;
c. parkeervoorzieningen;
d. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;
Met daaraan ondergeschikt:
e. sloten, bermen en beplanting;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;
g. kleinschalige duurzame energieopwekking;
h. nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende;
i. kruisingen met andere wegen, paden en waterlopen;
j. andere bouwwerken, waaronder bruggen, viaducten, dammen en duikers;
Met dien verstande dat:
k.
l.

6.2

behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van geluidsoverlast het
wegprofiel wat betreft de ligging, de breedte van rijbanen en het aantal rijstroken gehandhaafd blijft;
in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen zoals bermbeplanting, bushaltes en
dergelijke zijn begrepen.
Bouwregels

6.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
6.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging
en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

194

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

Artikel 7 Waarde - Archeologie 4
7.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de archeologische waarden.
7.2

Bouwregels

7.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
verleend, zijn aangetoond dat:
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.
7.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
7.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en
over een oppervlakte groter dan 5.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een
oppervlakte groter dan 5.000 m²;
c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan
5.000 m²;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m²,
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.
7.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in 7.2.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van
drainagewerken;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht
door een daartoe bevoegde instantie.
7.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
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werkzaamheden kunnen worden verstoord.
7.3.4 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem
kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
7.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 4'
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3

Algemene Regels

Artikel 8 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 9 Algemene bouwregels
9.1

Afwijkende maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud van bouwwerken, die in
overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen
meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is toegestaan, geldt die goothoogte,
bouwhoogte, oppervlakte en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.
9.2

Afwijkende afstand

In die gevallen dat de bestaande afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in
overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot stand zijn gekomen
minder bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is voorgeschreven, geldt die afstand in
afwijking daarvan als minimaal toegestaan.
9.3

Geluidzones langs wegen

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels, geldt voor gronden binnen een zone van 250
m ter weerszijden van de bestemming “Verkeer”:
a. indien en voor zover door middel van de in de regels opgenomen geluidsgevoelige functies worden
gerealiseerd, mag de geluidsgevoelige functie uitsluitend worden gerealiseerd met inachtneming van de
voorkeursgrenswaarde;
b. indien en voor zover een op het tijdstip van tervisielegging van het bestemmingsplan aanwezige woning op
hetzelfde perceel vervangen wordt door een andere woning, zal de afstand van de nieuwe woning tot de
weg, niet verminderen.
9.4

Afwijken van de algemene bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.3 onder a in die zin dat gebouwen
dichter op de weg worden gebouwd, mits:
a. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of verkeersveiligheid;
b. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan de daarvoor geldende
voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

198

bestemmingsplan Buitengebied, Ootmarsumseweg 187, Albergen en 303, Reutum

Artikel 10
10.1

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan in de regels
van het bestemmingsplan is toegelaten;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
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 bouw- en
gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen,
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel, tenzij hiervoor ingevolge een wettelijk
voorschrift een vergunning, en/of afwijking is verleend;
e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en
grondverzetbedrijf voor een periode van maximaal zes maanden per kalenderjaar en met uitzondering van
organisch materiaal zoals bladeren, berm- en slootmaaisel ter verbetering van de bodemstructuur van de
agrarische gronden voor een periode van maximaal twaalf maanden per kalenderjaar;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame of daarmee gelijk te stellen weilandborden, anders dan tijdelijke
borden overeenkomstig de redelijke eisen van welstand;
h. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsmatige kamerverhuur;
i. het gebruik en laten gebruiken van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van permanente bewoning;
j. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders dan wel elders
werkzaam zijnde arbeiders;
k. het gebruik en laten gebruiken van gebouwen voor (zelfstandige) bewoning, niet zijnde woningen;
10.2

Afwijken van de gebruiksregels

10.2.1 Evenementen
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 10.1 onder d in die zin dat nieuwe
evenementen worden toegelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 2 van het bestemmingsplan "Tubbergen
Buitengebied 2016 veegplan" maar naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met deze
evenementen, mits:
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, de waterhuishouding, de waarden
van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11
11.1

Algemene aanduidingsregels

reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

11.1.1 Doel aanduiding
De voor 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het toelaten
van verschillende functies naast elkaar, waarbij het bevorderen van de ontwikkeling van landschaps- en
natuurwaarden, de realisatie van milieudoelen, en - waar mogelijk - van recreatief gebruik bovengeschikt is aan
andere belangen. De intensieve veehouderij wordt beëindigd en/of verplaatst. Overige functies kunnen zich in
deze gebieden ontwikkelen, mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling van natuur,
landschap en wonen
11.2

Vrijwaringszone- radarverstoringsgebied

11.2.1 Aanduidingsomschrijving
De voor 'Vrijwaringszone- radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden
van een goed radarbeeld van het luchtruim.
11.2.2 Bouwregels
Op de met 'Vrijwaringszone- radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zal de bouw- of tiphoogte van
bouwwerken binnen de ter plaatse voorkomende bestemmingen ten hoogste 115 m ten opzichte van NAP
bedragen.
11.2.3 Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 11.2.2 in die zin dat de bouw- of
tiphoogte, ten opzichte van NAP, wordt overschreden, mits:
a. uit een beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw van het bouwwerk het
radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt verstoord;
b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.
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Artikel 12

Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke
afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen enige bouwgrens en de weg niet
wordt verkleind, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhouds- en
oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, in die zin dat
ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes en overkappingen, ten behoeve van sanitaire
voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten
hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 15° zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens of daar waar geen sprake is
van een bouwgrens, de voorgevel, de grenzen of de voorgevel naar de buitenzijde worden overschreden
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen,
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten
minste 2,00 m bedraagt, tenzij gebouwen aaneengebouwd zijn;
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;
e. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor wonen bestemde bouwwerken voor
(semi-)openbare diensten met dien verstande dat:
1. de inhoud ten hoogste 50 m³ bedraagt;
2. in afwijking van het gestelde onder 1 de inhoud van gebouwen ten behoeve van gasdrukregel- en
meetstation ten hoogste 15 m³ bedraagt;
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 5,00 m bedraagt;
4. deze afwijking niet van toepassing is binnen de bestemming 'Bos - Natuur';
f. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met dien verstande dat de
bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 13

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' dan wel de bestemming 'Verkeer' wordt
gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van
wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 33 van het bestemmingsplan
"Tubbergen, Buitengebied 2016" van overeenkomstige toepassing zijn;
b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Water - 1' dan wel de bestemming 'Water - 1' wordt
gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaarten, verbredingen van
waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers,
bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van vaarwegen c.a.;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 35 van het bestemmingsplan
"Tubbergen Buitengebied 2016" overeenkomstige toepassing zijn;
c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt aangebracht, mits:
1. de betreffende gronden deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' of 'Waarde - Archeologie 3'
wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van terreinen naar
voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische resten is aangetoond;
e. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, mits:
1. na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor de
archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet zijn te handhaven in relatie tot
de functie van de gronden en de gebouwen, en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn
overgebracht;
f. enige bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de bouw van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten met
een bouwhoogte van ten hoogste 45,00 m, mits:
1. sitesharing op een bestaande mast of locatie in alle redelijkheid niet mogelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
g. in enige bestemming de oppervlaktemaat van vrijstaande bijbehorende bouwwerken kan worden gewijzigd,
mits:
1. bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels en uitgangspunten van de beleidsregel 'Schuur
voor schuur gemeente Tubbergen 2018' worden toegepast, en dat indien deze beleidsregel gedurende
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 14
14.1

Overige regels

Parkeren

14.1.1 Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik
Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt
gerealiseerd.
14.1.2 Gemeentelijk parkeerbeleid
Voor lid 14.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
14.1.3 Afmetingen parkeerplaatsen
De in lid 14.1.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
14.1.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 14.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 14.1.2, in
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;
b. de afmetingen in lid 14.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
14.1.5 Voorwaarden afwijken
De in lid 14.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
14.1.6 Specifieke gebruiksregel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4
Artikel 15

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

15.1 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 15.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 15.1 sub a met maximaal
10%.
c. 15.1 sub 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.
15.2 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, behoudens voor zover uit de Richtlijn
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 15.2 sub 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 15.2 sub 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. 15.2 sub 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 16

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Ootmarsumseweg 187,
Albergen en 303, Reutum' van de gemeente Tubbergen.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1
Ruimtelijk kwaliteitsplan
Ootmarsumseweg 303
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A:

Bestaande bebouwing inclusief (bedrijfs)woning en bestaande bijgebouwen (B).

C:

Bestaande speelhal.

D:

Voorgenomen uitbreiding speelhal.

E:

Nieuwe (hoofd)entree.

F:

Bestaande houtopstanden binnen plangebied. Eventueel 1 of 2 bomen te vellen vanwege vit aliteit
/ onderstandige groei.

G:

Te herstellen/versterken houtsingel. Versterken met hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en berk in
een gelijke verhouding. Aanplant: maat 80-100 (hoogte in cm). Totaal 60 stuks.

H:

V

R

Nieuw aan te planten houtsingel. Het bestaande groen wordt geveld. De houtsingel aan de
oostzijde loopt aan de noordzijde over in een robuust landschapsbosje. De houtsingel wordt
aangeplant met 3 plantrijen, het bosje met 10 plantrijen. Aanplant met hazelaar, lijsterbes,
Gelderse roos, vuilboom, zomereik en berk in een gelijke verhouding. Aanplant in de maat 80-100
(hoogte in cm). Totaal 500 stuks (bosje) en 270 stuks (houtsingel).

H

I:

Z

K

Aanplant in de maat 14-16 (stamomtrek in cm) en elk voorzien van 2 boompalen. Tot aal 8 bomen.

N

O

Nieuw aan te planten beeldbepalende bomen(groep). Soort zomerlinde, walnoot en/of haagbeuk.

J:
Fragment uit 1910 (topotijdreis.nl)

Nieuw aan te planten bomenstructuur. De bomen zijn op een informele, toevallige wijze
aangeplant. Soort zomerlinde, zomereik, zwarte els en/of haagbeuk. Aanplant in de maat 14-16
(stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen. Totaal 11 bomen.

T
G
D
Z

E

I

X

H

Gazon/gras/weiland.

L:

Buitenspelen.

M:

Bestaande haag behouden en te verlengen tot nabij karakteristieke langsgevel. Nieuwe aanplant
gemengd met meidoorn, haagbeuk, beukhaag, veldesdoorn en/of liguster in de maat 80-100

K

(hoogte in cm). 4 stuks per m1, totaal 31 meter.

O

C
J

K:

B

B

N:

en/of liguster maat 80-100 (hoogte in cm). 4 stuks per m1, totaal ca. 97 meter.

Y

O:

S

P

parkeer vakken voldoen aan de norm en zijn 2,5 x 5 meter.

A

P:

Verharding.

Q:

Voorzijde parkeren op klinkers omvormen in langsparkeren op grasbeton voor kiss & ride (8 stuks).
Daarnaast nieuw aan te planten gemengde haag met meidoorn, haagbeuk, beukhaag, veldesdoorn

F

Q
L

en/of liguster maat 80-100 (hoogte in cm). 4 stuks per m1, totaal 42 meter.

U

I
M
W

R:

Bestaande houtopstand buiten plangebied.

S:

Parkeren elektrische voertuigen (eventueel uit te breiden).

T:

Parkeren minder validen en invaliden (10 parkeerplaatsen).

U:

In- en uitrijden: de huidige situatie te handhaven.

V:

Plangebied.

W:

(Invalide)parkeren (3 stuks).

X:

Nieuwbouw van opstal t.b.v. opslag.

Y:

Bestaande haag handhaven tot rode markering, geen onderbeplanting.

Z:

Te vellen beplanting.

Project: 		

nl-landschap.nl

Herinrichting parkeren. Parkeerplaatsen uitgevoerd met grasbetonstenen en rijbanen met
klinkers. De aanpak is gefaseerd om de werkzaamheden/kosten te verdelen. Totaal 161 stuks. De

I
L

Nieuw aan te planten gemengde hagen met meidoorn, haagbeuk, beukhaag, veldesdoorn

Uitbreiding
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Bijlage 2
Ruimtelijk kwaliteitsplan
Ootmarsumseweg 187
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A:

Nieuw aan te brengen / aan te planten hout wal. Maximale
hoogte wallichaam betreft 1.0 0 meter met een talud van 1:2 /
1:3. De houtwal is 5 meter breed met daarin 3 plantrijen. De
plant afst and bedraagt 1 meter in en tussen de rijen. De aanplant
best aat uit hazelaar, vuilboom, Gelderse roos, meidoorn en
liguster in een gelijke verhouding . De tot ale aanplant bedraagt
225 stuks. De kwaliteit betreft 80-10 0 (hoogte in centimeters).

C

B

B:

Weiland.

C:

Best aande elzen/berkensingel.

Fragment uit 1955 (topotijdreis.nl)

A
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-
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Tekening is noordgericht
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Berekening en situering investering KGO. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
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