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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Initiatiefnemer is eigenaar van het perceel aan de Kloosteresweg 10 in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen. Op het perceel wordt een akkerbouwbedrijf geëxploiteerd met 10 hectare grond als huiskavel.

Het voornemen is om het akkerbouwbedrijf uit te breiden. Hiertoe is het de wens een nieuwe loods te realiseren 
welke dienst gaat doen als opslagruimte voor akkerbouwproducten en bijbehorend materieel. Er is een loods 
benodigd van 1.700 m2. De uitbreiding van het bedrijf kan worden gerealiseerd door toepassing van de regeling 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Via deze regeling kan een bedrijf in de groene omgeving uitbreiden 
indien het qua aard en omvang passend is in de omgeving. Als tegenprestatie voor de uitbreiding dient 
geïnvesteerd te worden in de ruimtelijke kwaliteit. De uitbreiding van het akkerbouwbedrijf zal landschappelijk 
worden ingepast.

Naast het akkerbouwbedrijf is er sprake van een houtzagerij welke op basis van het geldende bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016' niet is toegestaan. Het is wenselijk de houtzagerij planologisch in te passen. Het 
VAB+ beleid van de gemeente Tubbergen biedt hier de mogelijkheid voor.

Voorgenomen ontwikkelingen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening 
van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken en de houtzagerij 
planologisch in te passen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Daarbij wordt aangetoond dat de 
voorgenomen ontwikkeling vanuit ruimtelijk en planologische oogpunt verantwoord is en in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, ten zuiden van de kern Tubbergen. 
Kadastraal staat het plangebied bekend als gemeente Tubbergen, sectie L, nummer 8525. In figuur 1.1 is de 
ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Tubbergen en de directe omgeving weergegeven. Het 
plangebied is hierbij indicatief weergegeven met de rode omlijning. Voor de begrenzing van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding.

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Tubbergen en de directe omgeving (Bron: PDOK)

Zoals aangegeven wordt de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf mogelijk gemaakt door toepassing van de 
regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). In het kader van de aanvullende inspanning inzake de 
ruimtelijke kwaliteit zal op het bosperceel Uelserweg - Drieschichtsweg een schuilhut worden gerealiseerd. In 
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de beoogde ontwikkeling. In figuur 1.2 is de beoogde locatie van de 
schuilhut indicatief weergegeven. Het plangebied bestaat dus uit twee plandelen.

  bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10       7



Figuur 1.2 Ligging van plandeel Uelserweg - Drieschichtsweg (Bron: PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Tubbergen, Kloosteresweg 10" bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (NL.IMRO.0183.BUIBPKLSTERESW10-VG01) en een renvooi; 
regels en bijlagen.

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

1.4  Huidig planologisch regiem

1.4.1  Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied 2016” van 
de gemeente Tubbergen. Het bestemmingsplan is op 13 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Figuur 1.3 
bevat een uitsnede van het geldende bestemmingsplan, hierin zijn beide plandelen indicatief aangegeven met de 
rode contour.

Figuur 1.3 Uitsnede bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)
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1.4.2  Beschrijving bestemmingen en aanduidingen

In het geldende bestemmingsplan is het deelgebied aan de Klooseresweg 10 bestemd als 'Agrarisch - 1' (met 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf'). Het deelgebied aan de Uelserweg is bestemd 
als 'Bos - Natuur'. 

Agrarisch – 1

De voor 'Agrarisch – 1' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het agrarisch gebruik en de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf ter plaatse van het bouwvlak. Gebouwen en overkappingen mogen 
uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. 

Bos - Natuur

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie, 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en landschappelijke waarden 
van de bos- en natuurgebieden. Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden 
gebouwd.

1.4.3  Strijdigheid

Voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan “Tubbergen buitengebied 2016”, 
aangezien de nieuwe schuur gedeeltelijk buiten het bouwvlak van de agrarische bestemming valt en de 
uitbreiding meer dan 1000 m3 bedraagt. Ook is er op dit moment een kleinschalige houtzagerij aanwezig, 
hetgeen op basis van het geldende bestemmingsplan in een dergelijke omvang niet is toegestaan. Tevens is het 
realiseren van een schuilhut aan Uelserweg - Drieschichtsweg niet toegestaan.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders om de hiervoor benoemde ontwikkeling 
mogelijk te maken. 

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. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt 
respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid. Tot 
slot gaat hoofdstuk 8 in op het vooroverleg. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. Dit hoofdstuk gaat eerst in op de ruimtelijke 
en functionele structuur van de omgeving en vervolgens de huidige situatie binnen het plangebied.

2.1  Huidige situatie omgeving
Het erf aan de Kloosteresweg 10 en de beoogde locatie van de schuilhut aan de Uelserweg liggen in het 
buitengebied van de gemeente Tubbergen. 

Plandeel Kloosteresweg 10

Het plandeel Kloosteresweg 10 ligt ten zuiden van de kern Tubbergen. De ruimtelijk- functionele structuur van de 
omgeving bestaat hoofdzakelijk uit verspreid liggende woonerven en agrarische bedrijvigheid. De belangrijkste 
structuurdragers in de nabijheid van dit plandeel zijn de Kloosteresweg (N745) en de Kluunvenweg.

Plandeel Uelserweg

Het plandeel Uelserweg ligt ten noordoosten van de kern Tubbergen. De ruimtelijk- functionele structuur van de 
omgeving bestaat hoofdzakelijk uit bospercelen en agrarische gronden. De belangrijkste structuurdragers in de 
nabijheid van dit plandeel zijn de Uelserweg en de Drieschichtsweg.

2.2  Het plangebied
Het plandeel Kloosteresweg 10 betreft grotendeels een agrarisch bedrijfsperceel en voor een beperkt deel 
agrarische gronden. Het perceel wordt aan de noordzijde begrenst door de Kluunvenweg, aan de oostzijde de 
Kloosteresweg en wordt verder omgeven door agrarische gronden. De bebouwing op het bedrijfsperceel bestaat 
uit een bedrijfswoning en bedrijfsbebouwing. Tevens is er tussen de bebouwing verharding aanwezig. Het 
perceel wordt door een tweetal verhardde in- en uitritten ontsloten op de Kluunvenweg. 

Het plandeel Uelserweg betreft een bosperceel. Het perceel wordt aan de westzijde begrenst door de 
Uelserweg, aan de noordzijde de Drieschichtsweg en aan de overige zijden bos. In figuur 2.1 en 2.2 is de 
huidige situatie van de plandelen op luchtfoto's weergegeven. In figuur 2.3 is de ligging van de plandelen 
onderling weergegeven.

Figuur 2.1 Luchtfoto huidige situatie plandeel Kloosteresweg 10 (Bron: PDOK)
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Figuur 2.2 Luchtfoto huidige situatie plandeel Uelserweg (Bron: PDOK)

Figuur 2.3 Ligging van de plandelen onderling (Bron: PDOK)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Ruimtelijke ontwikkeling

3.1.1  Gewenste ontwikkeling

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een akkerbouwbedrijf gevestigd aan de Kloosteresweg 10 te 
Tubbergen. Op het perceel vinden bedrijfsactiviteiten plaats die hoofdzakelijk betrekking hebben op de exploitatie 
van een akkerbouwbedrijf. Daarnaast wordt ter plaatse een kleinschalige houtzagerij geëxploiteerd.

Zoals reeds beschreven is initiatiefnemer voornemens zijn akkerbouwbedrijf uit te breiden. Hiertoe zal een 
nieuwe loods worden gerealiseerd welke dienst gaat doen als opslag voor akkerbouwproducten en bijbehorend 
materieel. Concreet gaat het om het realiseren van een nieuwe loods van 1.700 m2, ten westen van het 
bestaande bedrijfsperceel. De bestaande houtzagerij zal als zodanig worden voortgezet.

In onderstaand figuur is de beoogde toekomstige situatie weergegeven.

Figuur 3.1 Ruimtelijk kwaliteitsplan Kloosteresweg 10 (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

3.1.2  Landschappelijke inpassing

In voorliggend geval is de KGO van toepassing, omdat sprake is van uitbreiding van het agrarisch bouwvlak en 
bouwmogelijkheden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hannink 
Landschapsvormgeving heeft in dat kader een ruimtelijk kwaliteitsplan (KGO-plan) opgesteld. Het ruimtelijk 
kwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 1 bij deze toelichting. Hierna zijn enkele onderdelen uit het plan 
opgenomen.

In het KGO-beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de kwaliteitsimpuls. Dit 
onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de provincie Overijssel. 

Basisinspanning

Bij het beschrijven van de basisinspanning wordt, daar waar nodig, verwezen naar de in figuur 3.1 opgenomen 
kaart met bijhorende legenda.

Het bestaande erf met de bedrijfswoning (A) blijft in de nieuwe situatie ongewijzigd. De bestaande bijgebouwen 
(B) zijn degelijk en de erfsituatie is niet onlogisch. Om het ruimtegebrek evenals de opslag van materialen en 
materieel op te lossen wordt een nieuwe schuur (C) gebouwd. De positionering van de schuur op de gegeven 
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locatie is logisch ten opzichte van de ontwikkeling van het erf. De uitbreiding heeft immers steeds parallel aan de 
Kluunvenweg plaatsgevonden. Het plaatsen van de schuur achter de woning en bestaande schuren zou niet 
logisch zijn. Door de hoge ligging van de Kloosteresweg zou de open structuur van het landschap te veel 
aangetast worden. De ordening van gebouwen langs de Kluunvenweg heeft een veel minder grote impact op het 
landschap en is eenvoudiger in te passen. 

Om de schuur functioneel te kunnen benutten wordt er rondom erfverharding aangelegd (D). Het bedrijf is vanaf 
de Kluunvenweg in principe erg goed en robuust ingepast (E). Er is echter veel gebruik gemaakt van laurier en 
naaldhout. Om te kunnen voldoen aan de landschappelijke inpassing wordt deze beplanting grotendeels 
verwijderd om plaats te maken voor de aanplant van inheems plantmateriaal. Hoewel een deel van de 
beplanting, en dus ook een deel van aangeplante knotwilgen (P) moet verdwijnen, blijven de knotwilgen (F) 
langs de watergang behouden. Deze knotwilgen leveren meer een belangrijke bijdrage aan de inpassing van het 
erf. De bomen worden niet hoog en zorgen er daarom voor dat het open karakter van het landschap blijft 
behouden.

Aan de andere kant van de schuur wordt een 7 meter brede houtsingel (G) aangebracht. Daarmee wordt het erf 
vanuit de westelijke kant robuust ingepast. De aanplant van de houtsingel is inheems. Het beheer van de 
houtsingel bestaat uit het periodiek afzetten van de beplanting waardoor er hakhout ontstaat. Er worden geen 
overstaanders behouden. Boomvormers hebben namelijk een nadelig effect voor het behoud van het open 
karakter. 

Nadere beschrijving basisinspanning:

Aanplant E: Het verwijderen (vellen) van naaldhout en laurier. Bestaande inheemse beplanting wordt gespaard. 
Na velling worden er 200 stuks inheems bosplantsoen aangeplant. De aanplant bestaat uit zomereik, liguster, 
hazelaar en lijsterbes. De maatvoering is 80-100 (hoogte in centimeters). De plantafstand is willekeurig, 
afhankelijk van de ontstane gaten in de bestaande houtsingel. Geadviseerd wordt om de laurier direct langs de 
Kluunvenweg in een later stadium te vellen. Daarmee blijft het bedrijf, ondanks een exoot, goed ingepast tijdens 
de omvorming.

Aanplant G: Het aanplanten van 300 stuks inheems bosplantsoen. De plantafstand tussen de rijen bedraagt 1 
meter, in de rijen 1,5 meter. De maat van de beplanting bedraagt 80-100 (hoogte in centimeters). De aanplant 
bestaat uit hazelaar, zomereik, Gelderse rood, inlandse vogelkers en lijsterbes in een gelijke verdeling. 

Kwaliteitsimpuls

Bij het beschrijven van de kwaliteitsimpuls wordt, daar waar nodig, verwezen naar de in figuur 3.2 opgenomen 
kaart.

Initiatiefnemer is eigenaar van een bosperceel aan de Uelserweg - Drieschichtsweg. Het bosperceel is 3 hectare 
groot. De noordzijde van het bosperceel grenst aan een belangrijke recreatieve route via een betonfietspad (B). 
Het is een knooppunt van Routenetwerken Twente. Deze organisatie voorziet in de routing en de verbetering van 
fietspaden. Er heeft overleg met deze organisatie plaatsgevonden over het plaatsen van een schuilhut, waarbij 
door de organisatie aangegeven is dat dit een aangename aanvulling is op het bestaande aanbod. Voorwaarde is 
dan wel dat de schuilhut (A) zo dicht mogelijk nabij de kruising van de Uelserweg (G) en de Drieschichtsweg (E) 
is gelegen.

In figuur 3.2 is de beoogde situatie van de schuilhut weergegeven. Als inspiratie is een bestaande schuilhut 
gebruikt die op meerdere plaatsen in de gemeente Tubbergen voorkomt. De schuilhut krijgt dan ook een 
afmeting van ca. 4,7 x 4 meter (grondvlak) inclusief overkappingen. De hoogte van het bouwwerk bedraagt 3,7 
meter. In tegenstelling tot de foto krijgt deze schuilhut aan de voorzijde een balustrade. Door de balustrade is de 
helft van de voorzijde open. De balustrade wordt gemaakt en gebruikt om fietsen te stallen. De beperkte 
afmeting van de schuilhut, maar ook het feit dat er geen extra ruimte nodig is voor fietsen, zorgt ervoor dat er 
slechts 5 bomen (H) moeten wijken van geringe omvang. Daarmee worden de beeldbepalende en/of 
cultuurhistorische waarden van de bestaande houtopstand (D) zoveel mogelijk behouden.
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Figuur 3.2 Beoogde situatie schuilhut Uelserweg-Drieschichtsweg (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)

In het bos zuidelijk van de schuilhut worden op een drietal plekken aangebrachte naaldbomen geveld. De velling 
maakt plaats voor de aanplant van inheemse beplanting. De grove den, zomereik, lijsterbes en de hazelaar 
worden aangeplant in een gelijke verhouding. De maatvoering bedraagt 60-100 (hoogte in centimeters) met een 
verwacht totaal aantal van 250 stuks. Daarnaast worden eerder aangebrachte rhododendron, laurier en 
naaldhout verwijderd / geveld aan de westelijke lange zijde van het bosperceel. Indien mogelijk wordt nieuwe 
beplanting zoals eerder benoemd aangeplant om het bos te laten herstellen. Het vorenstaande is weergegeven 
in figuur 3.3.

Figuur 3.3 Versterking bosperceel Uelserweg-Drieschichtsweg (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersbewegingen die ontstaan door een nieuwe ontwikkeling. 

3.2.2  Situatie plangebied

Het voornemen is om het akkerbouwbedrijf uit te breiden. Hiertoe is het de wens een nieuwe loods te realiseren 
welke dienst gaat doen als opslagruimte voor akkerbouwproducten en bijbehorend materieel. Ondergeschikt aan 
het akkerbouwbedrijf wordt reeds een houtzagerij geëxploiteerd, deze zal planologisch worden ingepast.

Voorgenomen uitbreiding van het akkerbouwbedrijf met een loods ten behoeve van opslag brengt geen 
onevenredige toename van verkeersbewegingen met zich mee. Tevens zal de parkeerbehoefte hiertoe ook niet 
toenemen, immers wordt er reeds een akkerbouwbedrijf geëxploiteerd en voorziet de voorgenomen uitbreiding 
slechts in meer ruimte om akkerbouwproducten en bijbehorende materieel overdekt en uit het zicht op te slaan.

Wat betreft de houtzagerij wordt opgemerkt dat deze ondergeschikt is aan het akkerbouwbedrijf. Het exploiteren 
van een dergelijke kleinschalige houtzagerij zal slechts in zeer beperkte mate zorgen voor een toename van het 
aantal verkeersbewegingen. De Kloosteresweg en omliggende wegen zijn in voldoende mate ingericht om deze 
extra verkeersbewegingen veilig en eenvoudig af te wikkelen. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein. Hier is, 
gelet op de omvang van het terrein, nu en in de toekomst voldoende ruimte voor.

3.2.3  Conclusie

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen 
voorliggende 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. Ten aanzien van het plandeel Uelserweg - Drieschichtsweg wordt opgemerkt dat deze alleen aan 
bod komt bij het van belang zijnde beleid. 

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1  Algemeen

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

4.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

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

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

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

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

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder ander ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale revierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (het NNN), inclusief de Natura 2000 gebieden 
(zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.

4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR 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. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd 
instrument.

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: 
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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.´

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan het Rijksbeleid

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het initiatief raakt geen 
rijksbelangen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Wat betreft de “Ladder voor 
duurzame verstedelijking” wordt opgemerkt dat toetsing noodzakelijk is bij “nieuwe stedelijke ontwikkelingen” 
(3.1.6 Bro). 

Voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van een akkerbouwbedrijf in het buitengebied van de 
gemeente Tubbergen. Deze functie is, gelet op de definitie, niet aan te merken als een 'stedelijke ontwikkeling'. 
Wat betreft de houtzagerij wordt opgemerkt dat hiertoe geen nieuwe bebouwing is of wordt opgericht en qua 
functie is deze ondergeschikt aan het akkerbouwbedrijf. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame 
verstedelijking dan ook niet van toepassing. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van strijd met het 
rijksbeleid.

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

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal 
belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het 
jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en 
stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere 
initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. 

De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn verwerkt in centrale beleidsambities voor 
negen beleidsthema's. Deze beleidsthema's worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden 
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. 

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 
Ruimtelijke kwaliteit is datgene wat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier 
belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit gaan vooral over 'goed': mooi, functioneel en toekomstbestendig. 
Sociale kwaliteit gaat over het welzijn of 'goed voelen' van de mens. In de omgevingsvisie gaat het over het 
welzijn van de mens in relatie tot de fysieke leefomgeving. 

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel 

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

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

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 
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1. generieke beleidskeuzes; 
2. ontwikkelingsperspectieven; 
3. gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.

4.2.3.1  Of - Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. In deze 
fase wordt beoordeeld of er sprake is van een maatschappelijke opgave. Of een initiatief mogelijk is, wordt 
onder andere bepaald door generieke beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk aan beleidskeuzes om 
basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Andere generieke beleidskeuzes 
betreffen het voorkomen van overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantoorlocaties.

Ook wordt in deze fase de zgn. Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking gehanteerd. Deze Overijsselse 
ladder geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet worden bepaald, zowel in de stedelijke als 
in de groene omgeving, en op welke wijze de regionale afstemming vorm gegeven moet worden. Integraliteit, 
toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 
zijn beleidskeuzes die invulling geven aan de Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking.

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te maken met 
zwaarwegende publieke belangen, Gebiedsspecifieke beleidskeuzes om de zwaarwegende publieke belangen te 
borgen, zijn: reservering voor waterveiligheid en beperking wateroverlast, 
drinkwater/grondwaterbeschermingsgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)), de Nationale Landschappen en het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen.

4.2.3.2  Waar - Ontwikkelingsperspectieven 

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

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

4.2.3.3  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. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. Figuur 4.1 geeft dit 
schematisch weer. 
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Figuur 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.4  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.

4.2.4.1  Of- Generieke beleidskeuzes 

Bij de afwegingen in de eerste fase “generieke beleidskeuzes” zijn met name de artikelen 2.1.3 (lid 1), 2.1.5 
(leden 1, 2, 3 en 5) en 2.1.7 (leden 1 en 5) van belang. Op de betreffende artikelen wordt hierna nader 
ingegaan. 

Ten aanzien van de beoogde schuilhut ter plaatse van het plandeel Uelserweg - Drieschichtsweg wordt 
opgemerkt dat deze is gelegen in grondwaterbeschermingsgebied, intrekgebied, het nationaal landschap 
Noordoost-Twente en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gelet op de aard en omvang van de beoogde 
ontwikkeling ter plaatse van het plandeel Uelserweg - Drieschichtsweg, is het niet noodzakelijk uitgebreid stil te 
staan bij de van toepassing zijnde bepalingen zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Overijssel. 
Dergelijke kleinschalige ontwikkelingen hebben zeer weinig tot geen effecten op de hiervoor benoemde 
(beschermings)gebieden. Artikel 2.7.3 (beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland) wordt hierna wel 
behandeld.

Artikel 2.1.3 Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (lid 1)

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

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening

Voorliggend plan voorziet in een uitbreiding van een bestaande agrarische bedrijf waarbij een nieuwe schuur 
van 1.700 m2 wordt gerealiseerd die grotendeels buiten het bestaande bouwvlak is gelegen. De beoogde nieuwe 
schuur gaat dienst doen als opslagruimte ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf. De 
bestaande bebouwing op het perceel is reeds in gebruik en het huidige bouwvlak biedt onvoldoende ruimte om 
te voorzien in de gewenste uitbreiding. Het agrarisch bedrijf zal op een verantwoorde wijze worden ingepast in 
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het landschap. Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voldoet aan artikel 
2.1.3 van de Omgevingsverordening.

Artikel 2.1.5  Ruimtelijke kwaliteit (leden 1, 2, 3 en 5)

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken.
In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 
In 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 artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening

Zoals blijkt uit de beschrijving in hoofdstuk 3 worden diverse investeringen in de ruimtelijke kwaliteit verricht. 
Naast de basisinspanning vindt er tevens een extra kwaliteitsimpuls in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving plaats (KGO-fonds). De beplantingskeuze en de locatie van de aanplant is mede gebaseerd op de 
geldende gebiedskenmerken, één en ander blijkt onder meer uit het vervolg van dit hoofdstuk. Gezien het 
vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is 
met artikel 2.1.5, lid 1, 2, 3 en 5.

Artikel 2.1.7  Kwaliteitsimpuls agro en food (leden 1 en 5)

Bedrijfsontwikkeling en nieuwvestiging van agrarische bedrijven mag uitsluitend worden toegestaan op 
bestaande agrarische bouwpercelen of op voormalige agrarische bouwpercelen.
In afwijking van het gestelde in lid 1 en onverminderd artikel 2.1.5 kan ten behoeve van bedrijfsontwikkeling 
van een agrarisch bedrijf een bestaand of voormalig agrarisch bouwperceel grootschalig worden aangepast 
en/of uitgebreid als:
1. is onderbouwd dat het in redelijkheid niet mogelijk is om het bestaande agrarische bouwperceel voor de 

beoogde bedrijfsontwikkeling geschikt te maken;
2. het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate gecompenseerd zal 

worden door investeringen in de versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving;
3. aannemelijk is gemaakt dat er een kwaliteitswinst wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en 

sociale kwaliteit.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.7 van de Omgevingsverordening

Voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met toepassing van de KGO-regeling. De provincie Overijssel 
biedt gemeenten de gelegenheid om een eigen beleidsinvulling te gegeven aan het KGO-beleid. De gemeente 
Tubbergen heeft in voorliggend geval de toepassing van de KGO uitgewerkt in het ‘Beleidskader voor de 
toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’, welke geaccordeerd is door de provincie. In paragraaf 
4.3.2 wordt ingegaan op dit beleid. Kortheidshalve wordt verwezen naar de betreffende paragraaf waarin de 
ontwikkeling wordt getoetst aan het gemeentelijk KGO-beleid. Hier wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met het gemeentelijke KGO-beleid. 

Op dit moment vindt het overgrote deel van de opslag ten behoeve van het agrarisch bedrijf buiten plaats. Na 
realisatie van de schuur is er sprake van een verzorgd erf zonder dat er sprake is van buitenopslag. Tevens is de 
schuur benodigd ten behoeve van de uitbreiding van het agrarische bedrijf ter plaatse. Voorgenomen uitbreiding 
is daarmee ten behoeve van de instandhouding van de agrarische bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2.7.3 Beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland (lid 4)

Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn 
aangeduid als NNN (voorheen EHS) wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten 
mogelijk maken die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden.
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Toetsing van het initiatief aan artikel 2.7.3 van de Omgevingsverordening

De ontwikkeling ter plaatse van het plandeel aan de Uelserweg - Drieschichtsweg vindt plaats binnen het NNN. 
Het gaat hier om het realiseren van een schuilhut van circa 20 m2 waarbij slechts enkele bomen zullen worden 
gekapt. In paragraaf 5.7 wordt hier nader op ingegaan. Hier wordt geconcludeerd dat gelet op de 
kleinschaligheid en de minimale aantasting van het NNN, de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is 
met artikel 2.7.3, lid 4.

4.2.4.2  Waar- Ontwikkelingsperspectieven 

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. 
Figuur 4.2 is een uitsnede van de overzichtskaart ontwikkelingsperspectieven met daarbij het plangebied 
omcirkeld met de rode belijning. 

Figuur 4.2 Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (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 de 'Ontwikkelingsperspectieven' 

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van de uitbreiding van de bouwmogelijkheden van het akkerbouwbedrijf en 
het planologisch inpassen van de houtzagerij aan de Kloosteresweg 10. Voorliggende ontwikkeling is vanuit 
functioneel en ruimtelijk oogpunt mogelijk en draagt bij aan de economische vitaliteit van het landelijk gebied. Uit 
hoofdstuk 5 blijkt dat er geen sprake is van belemmering van de bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) 
bedrijven.

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het ter plekke geldende 
ontwikkelingsperspectief.

22      bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10



4.2.4.3  Hoe - Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen is van 
belang dat de locatie is gelegen in het landelijk gebied. Dit betekent dat de 'stedelijke laag' buiten beschouwing 
kan blijven. Vanwege het ontbreken van bijzondere eigenschapen binnen de 'laag van de beleving', wordt ook 
deze laag buiten beschouwing gelaten.

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 bijvoorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype 
'Stuwwallen'. Onderstaand figuur betreft een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag”. 
De ligging van het plangebied is indicatief weergegeven met de rode cirkel.

Figuur 4.3 Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel) 

'Stuwwallen'

De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote hoogteverschillen zijn ze nu nog 
steeds goed zichtbaar. Op een aantal plekken zijn de ruggen al van verre zichtbaar; bovenop staand bieden ze 
spectaculaire zichten over de provincie. De stuwwalen hebben als regionale inzijggebieden een belangrijke 
functie in het watersysteem. Het zijn de ‘ingangen’ van regionale en lokale stelsels van grondwaterstromen. 
Lagen met diverse bodemsamenstelling zijn scheef gesteld, waardoor er voedselrijker en armere, 
waterdoorlatende en ondoorlatende lagen direct naast elkaar kunnen liggen. Zo bestaan de Twentse stuwallen 
voor een groot deel uit tertiaire (zee)klei en keileem. Hierdoor zijn ze overwegend nat en komen er talrijke 
brongebieden voor.

De ambitie is het eigen karakter van de afzonderlijke stuwwalen te behouden en versterken. De inzet is het reliëf 
daarbij ruimtelijk beeldbepalend te laten zijn. Door bijvoorbeeld de overgangen naar andere landschappen te 
accenturen en door de zichten erop én er vanaf te versterken.
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Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

Binnen het plangebied zijn de kenmerken van het oorspronkelijke landschap nauwelijks meer waarneembaar. 
Met name ten noorden van de Kloosteresweg is er sprake van hoogteverschillen, het zuidelijke deel - waarin dit 
plandeel is gelegen - is volledig vlak. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere door zandverstuivingen, 
de ontginning en de ontwikkeling in de landbouw verminderd. Geconcludeerd wordt dat de 'Natuurlijke laag' geen 
belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling, aangezien ter plaatse van de 
uitbreiding geen hoogteverschillen meer waarneembaar zijn.

2. De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart van de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” aangeduid met het 
gebiedstype 'Jong heide- en broekontginningslandschap'. Figuur 4.4 is een uitsnede van de 
gebiedskenmerkenkaart van de “Laag van het agrarische cultuurlandschap”. De ligging van het plangebied is 
indicatief weergegeven met de rode cirkel.

Figuur 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. Daarnaast 
zijn vanaf 1750 vanuit de landgoederen en buitens ook veel van de voormalige heidegronden voor de jacht en 
houtproductie bebost. Dit heeft geresulteerd in grote en kleinere landbouwontginningslandschappen en in 
landschappen van grote boscomplexen en (nooit ontgonnen) heidevelden, zoals op de Sallandse Heuvelrug.

De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een stevige impuls te geven en soms een transformatie 
wanneer daar aanleiding toe is. De dragende structuren worden gevormd door landschappelijk raamwerken van 
lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontginningsstructuren versterken. Binnen deze raamwerken 
is ruimte voor verdere ontwikkeling van bestaande erven en soms de vestiging van nieuwe erven, mits deze een 
stevige landschappelijke jas krijgen
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Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”

In het geval van voorliggend initiatief is geen sprake van onevenredige aantasting van de landschapswaarden. De 
voorgenomen ontwikkeling wordt voor zover landschappelijk verantwoord, ingepast in de omgeving. Voor een 
nadere toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 3.1. Gezien het vorenstaande is de voorgenomen 
ontwikkeling in overeenstemming met de ter plekke geldende gebiedskenmerken van de “Laag van het agrarisch 
cultuurlandschap”.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

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

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

4.3.1  Structuurvisie Tubbergen

4.3.1.1  Algemeen

Op 14 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Tubbergen de structuurvisie gemeente Tubbergen 'Op en top 
Tubbergen' vastgesteld. Het is een actueel strategisch beleidsdocument, waarin belangen worden gedefinieerd 
en ruimtelijke keuzes worden uitgewerkt, die gebaseerd zijn op sociaal-maatschappelijke, demografische - en 
ruimtelijke ontwikkelingen en trends. In een groot aantal documenten en visies voor thema's en gebieden, is het 
beleid van de gemeente Tubbergen uitgewerkt. De structuurvisie vormt hiervoor de koepel. De structuurvisie 
omvat daarnaast de hoofdlijnen van actueel beleid.

4.3.1.2  Ruimte bieden aan duurzame landbouw

Landbouw is naast natuur de grootste grondgebruiker in het buitengebied. Hoofddoel is een sterk, gezond en 
vitaal platteland. Om te overleven zullen de agrarische bedrijven moeten kunnen groeien of hun economische 
basis moeten kunnen verbreden. Bedrijven die door willen gaan in de landbouw, zullen hiervoor onder 
voorwaarden de ruimte krijgen.

Kwaliteit door dynamiek is het motto. Voorwaarde is dat elke ontwikkeling goed landschappelijk ingepast wordt, 
gebaseerd op de gebiedskenmerken. Wat echter voor een specifieke ontwikkeling op een specifieke locatie, een 
goede inpassing is, is maatwerk. Belangrijke instrumenten zijn net als voor de kernen het bestemmingsplan en 
de welstandsnota. Voor het buitengebied zijn daarnaast van belang ‘de beleidslijn rood-voor- rood‘, ‘het 
VAB+-beleid’, 'het ‘cascobeleid’ en de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’.

4.3.1.3  Rode draad economie en werken in het buitengebied

De gemeente Tubbergen heeft van oorsprong een sterk agrarisch karakter. Veel Tubbergse agrarische 
ondernemers richten zich als gevolg van economische trends op andere (aanvullende) bronnen van inkomsten, 
zoals recreatie en toerisme. Hiervoor wil de gemeente nadrukkelijk de mogelijkheden bieden. De landbouw is 
een belangrijke economische sector en kan een rol spelen bij de omschakeling naar een zogenaamde 'bio-based 
economy' als alternatief voor fossiele brandstoffen. De ontwikkeling van de multifunctionele landbouw 
ondersteunt de gemeente actief. De gemeente ziet een belangrijke kans voor de (economische en sociale) 
vitaliteit in het versterken van de sector toerisme en recreatie. Hierbij zijn we met name ondersteunend en 
faciliterend aan particuliere initiatieven.

Nieuwe economische dragers in het buitengebied zouden ook moeten zorgen voor duurzaam behoud van de 
gebiedseigen kwaliteiten. De gemeente pakt initiatieven proactief op en bekijken in gezamenlijk overleg de 
toekomstbestendigheid en kwaliteit ervan. Hiervoor is ook het KGO-beleid en de cascobenadering van belang. In 
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied geeft de gemeente de agrarische sector (binnen kaders) zoveel 
mogelijk ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Voor het 
ontwikkelen van nieuwe economische functies in Vrijkomende Agrarische Bebouwing heeft de gemeente het 
zogenaamde VAB-beleid ontwikkeld. 
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4.3.1.4  Toetsing initiatief aan de structuurvisie Tubbergen

Voorliggende ontwikkeling gaat uit van een uitbreiding van de bouwmogelijkheden ter plaatse van het bestaande 
agrarische bedrijfsperceel Kloosteresweg 10. De betreffende ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van 
de gemeentelijke KGO-instrumentarium, dit is een uitwerking van de provinciale beleidslijn Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving. Kortheidshalve wordt voor de toetsing van voorliggende ontwikkeling aan het gemeentelijk 
KGO-beleid verwezen naar paragraaf 4.3.2. Daarnaast wordt de aanwezig houtzagerij aan de Kloosteresweg 10 
planologisch ingepast. De planologisch inpassing wordt mogelijk gemaakt op basis van het gemeentelijke VAB+ 
beleid. Kortheidshalve wordt voor de toetsing aan het VAB+ beleid verwezen naar paragraaf 4.3.3. 
Voorgenomen ontwikkeling is hiermee in lijn met de structuurvisie Tubbergen en draagt bij aan de sociale en 
economische vitaliteit van het buitengebied.

4.3.2  Kwaliteitsimpuls groene omgeving

4.3.2.1  Algemeen

In de Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel is een nieuw instrument geïntroduceerd, 
namelijk de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van dit 
instrument is het mogelijk om gemeentelijk niveau beleidskaders op te stellen. De gemeente Tubbergen en de 
gemeente Dinkelland hebben gezamenlijk een nieuw beleidsdocument genaamd ‘Beleidskader voor de 
toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving’. Het doel van dit document is om bij aangevraagde 
ontwikkelingen in het landelijk gebied een toetsingskader te hebben voor het beoordelen van het voornemen op 
basis van de kwaliteitsimpuls. Daarnaast biedt het beleidskader voor de aanvragers handvatten om bij een 
aanvraag de kwaliteitimpuls vorm te geven.

4.3.2.2  Basisinspanning en aanvullende kwaliteitsimpuls

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. Bij ontwikkelingen met een 
grote impact is een extra investering in de groene omgeving noodzakelijk. 

Kleinschalige impact

In de gevallen waarbij medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen welke in het bestemmingsplan zijn 
geregeld, hetzij bij recht, hetzij met toepassing van een afwijking, geldt deze ontwikkeling in principe als een 
ontwikkeling met een kleinschalige impact en hoeft er geen kwaliteitsimpuls in de groene omgeving te worden 
geleverd en kan worden volstaan met de basisinspanning.

Grootschalige impact

Is er wél een bestemmingsplanprocedure nodig (bijv. ten behoeve van een verruiming van een 
bestemmingsvlak) dan is er sprake van een ontwikkeling met een grootschalige impact. Dit geldt ook voor een 
partiële herziening in de vorm van een verandering van de bestemming of een aanduiding. Op dat moment moet 
er naast de basisinspanning een kwaliteitsimpuls van de groene omgeving plaatsvinden. 

Voor de in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen wijzigingsbevoegdheden geldt een uitzondering. In 
sommige gevallen is de impact zo kleinschalig dat er geen sprake is van een noodzaak voor een kwaliteitsimpuls 
in de groene omgeving.

Bijvoorbeeld

de wijzigingsmogelijkheid waarbij binnen het bestemde vlak “bedrijf” uitbreiding van bebouwing mogelijk 
wordt gemaakt op basis van de 25%-regeling uit het bestemmingsplan. (Bij een te realiseren 
oppervlaktemaat boven die 25% is KGO wél van toepassing);
de wijzigingsmogelijkheid voor het wijzigen van een bestemde functie naar wonen (vb: van agrarisch naar 
wonen);
in geval van uitbreiding van het bestemmingsvlak “woondoeleinden is op deze uitbreiding geen KGO van 
toepassing;
vergroting van het agrarisch bouwvlak tot 1,5 hectare;
medewerking aan een VAB+ ontwikkeling met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.'

In deze gevallen is KGO niet van toepassing, maar moet er wel sprake zijn van een goede landschappelijke 
inpassing en situering van de gebouwen.

In geval er sprake is van een locatie waar een ontwikkeling wordt voorgestaan welke als passend in het 
buitengebied kan worden beschouwd en waarbij een uitbreiding van de bebouwing is toegestaan, dan dient de 
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waardevermeerdering bepaald te worden aan de hand van de bouwkosten van die uitbreiding. In deze gevallen 
moet 25% van de bouwkosten opgevoerd worden als investering in ruimtelijke kwaliteit.

4.3.2.3  Toetsing initiatief aan de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'

Dit bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor de uitbreiding een bestaand agrarisch bedrijf en 
het planologisch inpassen van de aanwezige houtzagerij. Ten aanzien van de uitbreiding van het agrarisch 
bedrijf dient het bouwvlak te worden vergroot waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is. Indien 
een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is om een ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een ontwikkeling 
aangemerkt als grootschalig en is de KGO van toepassing. Naast de basisinspanning is tevens een aanvullende 
investering benodigd.

Voor de uitwerking van de landschappelijke inpassing (basis inspanning) en de benodigde aanvullende 
investering (kwaliteitsimpuls) wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van - en bijlage 1 bij deze toelichting. Hier 
wordt geconcludeerd dat het plan voldoet aan het gemeentelijke KGO-beleid.

4.3.3  Beleidsnotitie VAB+ beleid 2011 Tubbergen

4.3.3.1  Algemeen

Het doel van deze notitie is het bieden van mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende gebouwen binnen de 
bestemmingen “agrarische bedrijfsdoeleinden”, “paardenhouderijen” en “woondoeleinden”. Hierdoor kan 
kapitaalvernietiging, verval/verkrotting worden voorkómen, wordt de mogelijkheid tot economisch hergebruik 
bevorderd en wordt de mogelijkheid geboden een aanvullend inkomen te verwerven. Hiermee kan een positieve 
bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid van het platteland.

Indien een activiteit in principe op de voorgestelde locatie mogelijk is, dient de vraag beantwoord te worden of 
die activiteit op korte en lange termijn aan de navolgende voorwaarden kan voldoen. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de voorwaarden zo objectief mogelijk zijn vastgesteld, teneinde op voorhand duidelijk te stellen wat wel en 
wat niet mogelijk is. Karakteristieke bebouwing moet behouden blijven en landschappelijke inpassing is een 
vereiste.

4.3.3.2  Voorwaarden

De 'voorwaardentoets' omvat de volgende voorwaarden:

1. De aard van de bedrijvigheid moet toepassing van de overige voorwaarden, ook op lange termijn, mogelijk 
maken.

2. De activiteit moet binnen de bestaande bebouwing, dan wel binnen de bestaande bouwmassa, plaatsvinden. 
Nieuwbouw is toegestaan tot een bouwmassa van 2.000 m3 en 25% van de extra gesloopte massa, indien 
de bestaande bebouwing niet meer functioneel is. In de kernrandzone mag hier van worden afgeweken.

3. De activiteit mag geen aanleiding zijn voor de bouw van een extra woning.
4. Karakteristieke bebouwing met cultuurhistorische en/of architectonische waarde beschermen.
5. De nieuwe activiteit mag geen nadelige effecten uitoefenen op gebruik van gronden in de directe omgeving 

en geen onevenredig nadelige effecten uitoefenen op milieu, natuur en landschap.
6. De nieuwe activiteit mag geen buitenopslag met zich meebrengen; dit wordt als gebiedsvreemd beschouwd.
7. De visuele uitstraling van het voormalig agrarisch complex moet aansluiten bij de landelijke omgeving.
8. Het bedrijfscomplex moet landschappelijk zijn ingepast.
9. De bestaande verkeersinfrastructuur moet afdoende zijn voor de nieuwe activiteit.
10. De nieuwe activiteit dient te voorzien in eigen parkeergelegenheid.
11. Verblijfsrecreatie wordt als VAB+activiteit toegestaan met vaste maximale maatvoering voor de 

accommodatie van 1000 m3. Binnen deze inhoudsmaat kunnen maximaal 3 recreatieverblijven of 1 
groepsaccommodatie worden gerealiseerd. De vorm waarin de accommodatie wordt gerealiseerd, is vrij.

4.3.3.3  Toetsing initiatief aan de beleidsnotitie VAB+ beleid 2011 Tubbergen

Hierna wordt ingegaan op de voorwaardentoets van het VAB+ beleid ten aanzien van het planologisch inpassen 
van de houtzagerij.

1. In voorliggend geval gaat het om een reeds bestaande houtzagerij welke onderschikt is en blijft aan de 
hoofdfunctie, namelijk agrarisch. De agrarisch gerelateerde bedrijfsactiviteiten blijven als gevolg van 
voorgenomen ontwikkeling bestaan. Van verdere groei van de houtzagerij is geen sprake.

2. De houtzagerij gerelateerde activiteiten vinden plaats binnen de bestaande bebouwing. Voorgenomen 
ontwikkeling gaat niet uit van nieuwbouw ten behoeve van de houtzagerij.

3. Hiervan is geen sprake.
4. Voorgenomen ontwikkeling gaat niet uit van het slopen van bebouwing.
5. Verwezen wordt naar paragraaf 5.5 (Milieuzonering) en paragraaf 5.7 (Ecologie).
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6. Voorgenomen ontwikkeling gaat niet uit van het buiten opslaan van goederen ten behoeve van de 
houtzagerij. Opslag wordt opgevangen in bestaande bebouwing.

7. Ten behoeve van het uitbreiden van het akkerbouwbedrijf is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. De 
houtzagerij is gelegen binnen dit erf. Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

8. Zie beantwoording onder 7.
9. De houtzagerij is reeds aanwezig en is van ondergeschikte aard. In paragraaf 3.2 wordt het aspect verkeer 

en parkeren behandeld. Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn geen bezwaren tegen voorgenomen 
ontwikkeling.

10. Zie beantwoording onder 9.
11. Voorgenomen ontwikkeling gaat niet uit van het exploiteren van verblijfsrecreatie. Dit punt behoeft dat ook 

geen nadere onderbouwing.

4.3.4  Landschapsontwikkelingsplan

4.3.4.1  Algemeen

Op 25 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de 
gemeente vastgesteld. Het LOP is een toetsend en sturend beleidsstuk dat aangeeft wat de gemeente in welke 
landschappen kan en wil ontwikkelen. 

Het plangebied is op basis van het landschapsontwikkelingsplan gelegen in het deelgebied 'Assinkshoek'. In 
figuur 4.5 is een uitsnede van het landschapsontwikkelingsplan opgenomen.

Figuur 4.5 Uitsnede Landschapsontwikkelingsplan (Bron: Gemeente Tubbergen)

4.3.4.2  Assinkshoek

Ten zuidwesten van het Tubbergen lagen vroeger de heidevelden. De heidenvelden werden ontgonnen tot 
landbouwgronden. Assinkshoek ligt op dit jonge ontginningslandschap. Karakteristiek voor dit landschap is het 
grootschalige open landschap.

4.3.4.3  Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan

Met de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de landschapskenmerken behorend bij het 
aanwezige landschap. Kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 3.1 en het in bijlage 1 opgenomen 
Ruimtelijk kwaliteitsplan. Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met het 
landschapsontwikkelingsplan.
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4.3.5  Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.5.1  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. 

4.3.5.2  Casco-benadering in de praktijk

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap. Het kan 
daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om dit 
casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 'kleinschalige 
groene karakter' van het landschap in totaliteit.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor: 

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

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente. De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen 
weergegeven, zie de navolgende tabel.

Landschapstype Opmerking

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

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

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

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

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

Deelgebied Kloosteresweg 10:

Zoals blijkt uit de in figuur 4.6 opgenomen uitsnede van de casco-kaart behoren enkele bestaande 
groenstructuren rond het deelgebied Kloosteresweg 10 tot het Casco. Binnen dit plandeel zijn geen 
groenstructuren aanwezig die tot het Casco behoren.
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Figuur 4.6 Uitsnede Casco-kaart deelgebied Kloosteresweg 10 (Bron: Provincie Overijssel)

Deelgebied Uelserweg - Drieschichtsweg

Zoals blijkt uit de in figuur 4.7 opgenomen uitsnede van de casco-kaart behoren enkele bestaande 
groenstructuren rond en binnen het deelgebied Uelserweg - Drieschichtsweg tot het Casco. Ter plaatse zal een 
schuilhut van circa 20 m2 worden gerealiseerd. Gelet op de (zeer) beperkte omvang van de schuilhut zijn de 
effecten op het casco nihil. Tevens heeft het Q-team van de gemeente Tubbergen een akkoord gegeven op het 
realiseren van een schuilhut op de betreffende locatie.

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

4.3.5.3  Toetsing van het initiatief aan de "Casco-benadering in Noordoost-Twente" 

De aanwezige groenstructuren blijven behouden met dit plan, ook de onderdelen die niet onder het Casco-beleid 
vallen. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt de locatie landschappelijk ingepast waarmee de ruimtelijke 
kwaliteit verder wordt versterkt. Tevens levert het plan een bijdrage aan de recreatieve functie in het 
buitengebied en wordt aangesloten op het bestaande fietsnetwerk. Geconcludeerd wordt dat met de uitvoering 
van het Ruimtelijk kwaliteitsplan volledig wordt voldaan het Casco-beleid.
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4.3.6  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past 
binnen de gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

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

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

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

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

5.1.2  Situatie plangebied

De uitbreiding van het akkerbouwbedrijf met een loods wordt in het kader van de Wgh niet aangemerkt als een 
geluidgevoelig object. Ook de houtzagerij wordt niet aangemerkt als geluidsgevoelig object. De aspecten 
wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai zijn dan ook niet van toepassing. 

In paragraaf 5.5 (milieuzonering) wordt aan de hand van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' nader 
ingegaan op de milieubelasting van het project op de omgeving.

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

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

5.2.2  Situatie plangebied

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van een uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf 
en het planologisch inpassen van de reeds aanwezige houtzagerij in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen. Hierbij wordt het bouwvlak van het agrarisch bedrijf vergroot om de beoogde loods mogelijk te 
maken. De agrarische bestemming blijft behouden, met dien verstande dat de gebruiksmogelijkheden worden 
verbreed in die zin dat de reeds bestaande houtzagerij planologisch wordt ingepast. Het historische, bestaande 
en toekomstige gebruik is agrarisch. 

Bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van de beoogde nieuwe loods zal worden beoordeeld of het 
uitvoeren van bodemonderzoek noodzakelijk is. Hier wordt geconstateerd dat de beoogde loods dienst zal gaan 
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doen als opslagruimte voor akkerbouwproducten en bijbehorend materieel, waarbij geen sprake is van langdurig 
menselijk verblijf. In het kader van voorliggend bestemmingsplan wordt een bodemonderzoek niet noodzakelijk 
geacht. 

5.2.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor voorliggend plan.

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. 

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 
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 
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  Situatie plangebied

In paragraaf 5.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen beschreven, die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling in vergelijking 
met voorgenoemde voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen, temeer omdat er geen 
onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen te verwachten is, dat voorliggende ontwikkeling 'niet 
in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. Tevens wordt opgemerkt dat deze ontwikkeling 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 voorliggend bestemmingsplan.
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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 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 het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In figuur 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en omgeving 
weergegeven.

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

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder 
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 
zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;

5.4.3  Conclusie

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

5.5  Milieuzonering

5.5.1  Algemeen

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

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan 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. 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. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen waar geen sprake is van matige of 
sterke functiemenging. Daarom wordt in voorliggend geval uitgegaan van het omgevingstype “rustige woonwijk" 
(ofwel "rustig buitengebied").
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Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

5.5.3  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. 

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf en het planologisch inpassen 
een houtzagerij aan de Kloosteresweg 10 in Tubbergen. Voorgenoemde functies/inrichtingen worden op grond 
van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering aangemerkt als 'Akkerbouwbedrijf en fruitteelt 
(bedrijfsgebouwen)' (SBI-2008: 011, 012, 013) en 'Houtzagerij' (SBI-2008: 16101). Het meest nabij gelegen 
milieugevoelige object betreft de woning Kluunvenweg 11. Hierna wordt per bedrijfsactiviteit ingegaan op de 
mogelijke effecten op omliggende milieugevoelige objecten.

Akkerbouwbedrijf

Een akkerbouwbedrijf wordt aangemerkt als milieucategorie 2 bedrijf waarbij een grootste richtafstand van 30 
meter geldt voor het aspect geluid. De afstand tussen het beoogde bouwvlak Kloosteresweg 10 en het 
bestemmingsvlak van het meest nabij gelegen milieugevoelig object (woning Kluunvenweg 11) bedraagt circa 11 
meter. Op basis van het geldende bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' geldt dat de woning 
uitsluitend gebouwd mag worden ter plaatse van de situering van de bestaande woning. De afstand tussen het 
nieuwe bouwvlak Kloosteresweg 10 en de uiterste gevel van de woning Kluunvenweg 11 bedraagt circa 54 
meter. Hiermee wordt in geval van het akkerbouwbedrijf ruimschoots voldaan aan de grootste richtafstand van 
30 meter voor het aspect geluid. Gelet op vorenstaande is geen sprake van aantasting van het woon- en 
leefklimaat van omwonende als het gaat om de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf.

Houtzagerij

Een houtzagerij wordt aangemerkt als milieucategorie 3.2 bedrijf waarbij een grootste richtafstand van 100 
meter geldt voor het aspect geluid. Voor het aspect stof geldt een richtafstand van 50 meter. De houtzagerij 
bevindt zich binnen het beoogde agrarische bouwvlak Kloosteresweg 10. Zoals reeds aangegeven bedraagt de 
afstand tussen het bouwvlak en de uiterste gevel van de woning Kluunvenweg 11 circa 54 meter. Het aspect stof 
behoeft daarom niet nader onderzocht te worden. Wat betreft het aspect geluid heeft Buijvoets Bouw- en 
Geluidsadvisering een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Een samenvatting van de resultaten en conclusies uit dit 
onderzoek zijn hierna opgenomen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het complete 
onderzoeksrapport wat is opgenomen in bijlage 2 van deze toelichting.

In de nieuwe situatie kan onder de gestelde uitgangspunten ruim aan de grenswaarden van het 
Activiteitenbesluit Milieubeheer worden voldaan. Door voldoende afstand van de zaagactiviteiten en de 
houtbewerking (>= 100 m) tot woningen van derden en afscherming door gebouwen blijft sprake van een goed 
woon- en leefklimaat bij deze woningen. 
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Indachtig de minimale afstand van 100 meter of meer die aangehouden dient te worden als het gaat om 
zaagactiviteiten en houtbewerking, is er geen sprake van enige vorm van aantasting van het woon- en 
leefklimaat van omwonenden. In de regels en verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan is planologisch 
vastgelegd dat de zaagactiviteiten en houtbewerking op ten minste 100 meter afstand van omliggende 
geluidsgevoelige objecten dient plaats te vinden.

5.5.3.2  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. In voorliggend geval worden geen milieugevoelige functies toegevoegd. De bestaande 
bedrijfswoning aan de Kloosteresweg 10 blijft behouden en wordt als gevolg van voorliggend bestemmingsplan 
niet verplaatst. De bestaande bedrijfswoning komt niet dichter op omliggende milieubelastende bedrijven te 
liggen. Ter plaatse van de bedrijfswoning Kloosteresweg 10 is nu en in de toekomst sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Tevens worden omliggende (agrarische) bedrijven niet verder in hun 
bedrijfsvoering belemmerd. 

Geconcludeerd wordt dat van een beperking van de bedrijfsvoering van omliggende (agrarische) bedrijven is in 
het kader van milieuzonering geen sprake is.

5.5.4  Conclusie

Met inachtneming van de conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek (bijlage 2), 
vorm het aspect milieuzonering geen belemmeringen voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

5.6  Geur

5.6.1  Algemeen

5.6.1.1  Wet geurhinder en veehouderij en activiteitenbesluit

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.

5.6.1.2  Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw 
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als 
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals 
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), glastuinbouwbedrijven, 
bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen 
(bijvoorbeeld mest). 

Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de Wgv. 
Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van de 
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afstanden.

5.6.2  Beoordeling

In de nabije omgeving van het plangebied is één agrarisch bedrijf aanwezig. Het gaat hier om een intensieve 
veehouderij aan de Kloosteresweg 9. Als gevolg van voorliggend bestemmingsplan wijzigt de situering van het 
bedrijfsperceel. Opgemerkt wordt dat door de gewijzigde situering het bedrijfsperceel niet dichter bij het de 
intensieve veehouderij Kloosteresweg 9 komt te liggen. De planologische mogelijkheid tot het oprichten van 
bebouwing, zijnde geurgevoelige objecten, komt dus ook niet dichter bij de omliggende agrarische bedrijven te 
liggen waardoor het bedrijf door dit plan niet extra belemmerd wordt. Daarnaast zal, gelet op de afstand (circa 
60 meter) tot de genoemde veehouderij voor wat betreft geurhinder sprake blijven van een aanvaardbaar werk- 
en verblijfsklimaat. Overige (agrarische) bedrijven zijn gelegen op meer dan 220 meter.

5.6.3  Conclusie

Op basis van de Wgv en een goede ruimtelijke ordening zijn er 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.

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting.

5.7.2  Gebiedsbescherming

5.7.2.1  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 deelgebied Kloosteresweg 10 ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied ligt op 4,8 kilometer afstand van dit deelgebied. Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied, de aard en omvang van de ontwikkeling op de betreffende locatie en de invulling van het 
tussenliggende gebied met infrastructuur en bebouwing (barrièrewerking), wordt geconcludeerd dat er ten 
aanzien van het deelgebied Kloosteresweg 10 geen sprake is van negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Het deelgebied Uelserweg - Drieschichtsweg ligt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Springendal 
en Dal van de Mosbeek. De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten leiden niet negatieve effecten buiten het deelgebied. Het deelgebied Uelserweg - 
Drieschichtsweg behoort niet tot een beschermd habitattypen en het deelgebied behoort niet tot het functionele 
leefgebied van beschermde Habitatsoorten. Voor het plangebied zijn geen maatregelen bepaald voor behoud of 
versterking van Habitattypen en –soorten. Uitvoering van de voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op 
de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied.  

5.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

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 deelgebied Kloosteresweg 10 ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de onderlinge afstand 
en de aard en omvang van de ontwikkeling, wordt gesteld dat er geen sprake is van aantasting van de 
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wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

Aan de Uelserweg - Drieschichtsweg wordt een schuilhut van circa 20 m2 worden gerealiseerd. Gelet op de 
(zeer) beperkte omvang van de schuilhut zijn de effecten op het NNN nihil. Tevens is de beoogde locatie van de 
schuilhut beoordeeld en akkoord bevonden door het Q-team. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de locatie 
van de schuilhut logisch is, gelet op de recreatieve routes die elkaar ter plaatse doorkruisen. Het realiseren van 
een schuilhut in NNN-gebied op de gekozen locatie wordt dan ook acceptabel geacht.

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  Onderzoeksresultaten

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied en 
bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest 
of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als foerageergebied is 
voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd.

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een (winter)rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen 
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het deelgebied Kloosteresweg als foerageergebied voor amfibieën 
en grondgebonden zoogdieren aangetast. Deze functie is echter niet beschermd. In het kader van de zorgplicht 
wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de ecologie van amfibieën 
(winterrust) en grondgebonden zoogdieren (voortplantingsplaatsen).

5.7.4  Conclusie

Er worden geen significante negatieve effecten op de NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. Daarnaast zijn er 
geen negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten.

5.8  Archeologie & cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
Omgevingswet, wanneer deze (naar verwachting) in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van 
ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze 
ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

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

Gronden binnen het plangebied zijn op basis van het geldende bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' 
voorzien de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'. Binnen deze dubbelbestemming geldt een 
archeologische onderzoeksplicht bij bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte 
groter dan 5.000 m2 en dieper dan 0,40 m onder maaiveld plaatsvinden.

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van een loods van 1.700 m2. De onderzoekgrens wordt 
hierbij niet benaderd. Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. In dit plan wordt de 
dubbelbestemming voor het behoud van archeologische waarden overgenomen van het bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016'.

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

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in het plangebied 
zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in de directe nabijheid van het 
plangebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. 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 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.

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 
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moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

5.9.2  Situatie plangebied

Om te bepalen of een vormvrije m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is, dient in dit geval allereerst bepaald te 
worden of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject'. Of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' 
(of de wijziging daarvan) hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Onder andere de aard en de 
omvang van de voorziene stedelijke ontwikkeling spelen daarbij een rol. Of de ontwikkeling per saldo 
aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben, is daarbij niet relevant.

De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet in een uitbreiding van de bouwmogelijkheden 
(bebouwingsoppervlak) van een bestaand akkerbouwbedrijf in het buitengebied van de gemeente Tubbergen 
(planologische uitbreiding van 1.700 m2). Tevens wordt de reeds aanwezige houtzagerij ter plaatse planologisch 
ingepast. Om voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bouwvlak vergroot. Gelet op de aard en 
omvang van voorliggende ruimtelijke ontwikkeling wordt gesteld dat er geen sprake is van een 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' als bedoeld in categorie 11.2, onderdeel D van bijlage 2 van het Besluit 
milieueffectrapportage.

5.9.3  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn, zoals uit voorgaande paragrafen is gebleken, geen 
nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

5.10  Wateraspecten

5.10.1  Vigerend beleid

5.10.1.1  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. 

5.10.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft 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 de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

5.10.1.3  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. 

5.10.1.4  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, 
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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.

5.10.2  Waterparagraaf

5.10.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

5.10.2.2  Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 'normale 
procedure' van de watertoets van toepassing is. In het kader van de normale procedure heeft overleg 
plaatsgevonden met het waterschap Vechtstromen. Onderstaand de reactie van het waterschap:

Het verhard oppervlak (gebouwen en bestrating) neemt als gevolg van voorgenomen ontwikkeling toe met circa 
1.700 m2. Het regenwater kan hierdoor niet meer infiltreren in de bodem maar zal versneld tot afstroming 
komen. Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Waterschap Vechtstromen hanteert hierbij de 55 mm 
vuistregel. Concreet betekent dit dat 55 keer de toename van het verhard oppervlak, uitgedrukt in m3, ingericht 
dient te worden voor waterberging. In voorliggend geval zou dan circa 94 m3 water geborgen moeten worden. 
Dit water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi's, bodempassage, (vis)vijver, infiltratiekratten 
etc.

De invloed van het plan op de waterhuishouding is gering.

In voorliggend geval kan het water afkomstig van de beoogde nieuwe loods eenvoudig worden geïnfiltreerd in de 
bodem of afgewaterd op de reeds bestaande sloot langs de Kluunvenweg.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft, met 
inachtneming van de benodigde compenserende maatregelen voor de toename van het verhard oppervlak, een 
positief wateradvies.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische 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. 

6.2  Opzet van de regels

6.2.1  Algemeen

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

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

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

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

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

6.2.2  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.

6.2.3  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 de voorwaardelijke verplichting 
opgenomen; 
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
gebruiksmogelijkheden;
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 
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omgevingsvergunningenstelsel;
Wijzigingsbevoegdheden: onder welke voorwaarden mag de bestemming worden gewijzigd.

In paragraaf 6.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.

6.2.4  Algemene regels

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

Anti-dubbeltelregel (Artikel 9)

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

Algemene bouwregels (Artikel 10)

Deze regel is opgenomen om ten aanzien van geluidsgevoelige objecten een bepaalde afstand tot wegen te 
garanderen.

Algemene gebruiksregels (Artikel 11) 

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

Algemene aanduidingsregels (Artikel 12)

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven ter plaatse van het plangebied liggen de 
aanduidingen 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied', 'milieuzone - intrekgebied', 'overige zone - geen 
boom- en sierteelt toegestaan', 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied'. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 13)

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 14)

In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om onderdelen 
van het bestemmingsplan te wijzigen.

Overige regels (Artikel 15)

In dit artikel worden de parkeerregels beschreven.

6.2.5  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. 

6.3  Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
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 voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor het agrarisch gebruik, de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf binnen een bouwvlak, alsmede in ondergeschikte mate voor een 
houtzagerij. Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - zaagactiviteiten en 
houtbewerking" is houtbewerking en zijn zaagactiviteiten niet toegestaan.
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De bouwregels zijn opgesplitst in bouwregels voor:

bedrijfsgebouwen en overkappingen;
bedrijfswoningen/plattelandswoningen;
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken en aangebouwde overkappingen bij de 
bedrijfswoning/plattelandswoning;
Teeltondersteunende kassen bij agrarische bedrijven;
Tunnelkassen en blaastunnels.

In de bestemming zijn een aantal specifieke gebruiksregels en afwijkingsbevoegdheden opgenomen. In de 
specifieke gebruiksregels van deze bestemming is de voorwaardelijke verplichting opgenomen. De 
voorwaardelijke verplichting voorziet in een borging van de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het ruimtelijk kwaliteitsplan (bijlage 1 van de regels).

'Bos - Natuur' (Artikel 4)

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie. 
Tevens is ter ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - schuilhut" een schuilhut met een 
oppervlakte van ten hoogste 20 m2 toegestaan. De bouwhoogte mag ten hoogste 4 meter bedragen.

'Groen' (Artikel 5)

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor afschermende beplanting en bebossing. 
Binnen deze bestemming zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. Voor andere bouwwerken 
geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 2,50 mag bedragen.

'Waarde - Archeologie 3 (Artikel 6)

De gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 3' gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze 
dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden 
alsmede aan bouwwerkzaamheden.

'Waarde - Archeologie 4' (Artikel 7)

De gebieden met een lage en middelmatige archeologische verwachtingswaarde hebben de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische 
waarden van de gronden. Deze dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning 
voor werken en werkzaamheden alsmede aan bouwwerkzaamheden.

'Waarde - Ecologie' (Artikel 8)

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de 
instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland.
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Hoofdstuk 7  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. 

In het voorliggende geval zijn er geen te verhalen kosten, zodat er geen exploitatieovereenkomst is afgesloten. 
De gemeentelijke kosten, waaronder leges, komen voor rekening van de aanvrager. Met de aanvrager wordt 
daarnaast een overeenkomst gesloten waarin tevens de planschade is afgedekt.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg, inspraak en 
zienswijzen

8.1  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.

8.1.1  Het Rijk

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

8.1.2  Provincie Overijssel

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

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

4. Nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding met KGO

Plannen/omgevingsvergunningen waarvoor de KGO van toepassing is, wanneer deze passen binnen een 
gemeentelijk beleidskader (vastgesteld door de raad) dat door de provincie is beoordeeld als zijnde in 
overeenstemming met de Omgevingsvisie Overijssel, Omgevingsverordening en Werkboek KGO. In dit 
beleidskader staat in ieder geval:

op welke wijze de balans tussen ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties wordt bepaald,
op welke wijze via het proces binnen de gemeentelijke organisatie geborgd wordt, dat de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit wordt behaald.

De goede werking van dit beleidskader moet zich bewezen hebben bij een aantal casussen waarover de 
provincie positief advies heeft uitgebracht.

Voor plannen en besluiten die (tevens) andere provinciale belangen raken (zoals NNN, waterveiligheid en 
verblijfsrecreatie) blijft vooroverleg noodzakelijk.

De in voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van het 'Beleidskader 
voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' van de gemeente Tubbergen. Dit betreft een 
gemeentelijke beleidsinvulling van het provinciale KGO-beleid. Zoals uit paragraaf 4.3.2 blijkt is de voorgenomen 
ontwikkeling in overeenstemming met het gemeentelijke KGO-beleid. Gelet op vorenstaande is vooroverleg met 
de provincie Overijssel niet noodzakelijk.

8.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'normale procedure'. Hiertoe 
heeft vooroverleg met het waterschap Vechtstromen plaatsgevonden. De reactie van het waterschap is 
opgenomen in subparagraaf 5.10.2.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft, met 
inachtneming van de benodigde compenserende maatregelen zoals opgenomen in subparagraaf 5.10.2, een 
positief wateradvies.

8.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, is 
afgezien van een voorontwerpbestemmingsplan.
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8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn twee zienswijzen binnengekomen. Na overleg met één van de bezwaarmakers is één van de 
twee zienswijzen ingetrokken. De andere zienswijze is samengevat en beoordeeld in de reactienota die als 
Bijlage 4 bij deze toelichting is opgenomen. De zienswijze heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan gewijzigd 
is vastgesteld.

De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Artikel 3.1 onder b is gewijzigd en luidt nu als volgt:

b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak", alsmede voor een 
houtzagerij, met dien verstande dat;

- ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - zaagactiviteiten en 
houtbewerking" geen zaagactiviteiten en/of houtbewerking is toegestaan;

- maximaal 40% van het toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen en overkappingen in gebruik 
mogen worden genomen ten behoeve van een houtzagerij;

Op de verbeelding is de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten – zaagactiviteiten en 
houtbewerking' vergroot in verband met de nabijheid van de woning Kloosteresweg 9. Door middel van deze 
aanduiding wordt geborgd dat zaagactiviteiten en/of houtbewerking op ten minste 100 meter van de 
omliggende woningen dient plaats te vinden.
Op de verbeelding is de situering van het bouwvlak behorend bij de bestemming 'Agrarisch - 1' aangepast. 
Het westelijke deel van het bouwvlak is aan de noordzijde ingekort waardoor de beoogde nieuwe loods op 
ten minste 90 meter afstand tot de bestaande woning aan de Kluunvenweg 11 kan worden gerealiseerd. 
Daarnaast is het betreffende bouwvlak in beperkte mate uitgebreid richting het westen.
Onder artikel 3.2.1 is de volgende bepaling toegevoegd:

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe gebouwen wordt slechts verleend indien 
verzekerd is dat de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk 
kwaliteitsplan binnen 6 maanden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning worden 
uitgevoerd/aangelegd.

Artikel 3.4.3 onder b is gewijzigd en luidt nu als volgt:

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 6 maanden na ingebruikname van deze bouwwerken 
geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg/ uitvoering en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan.

Artikel 5.1 onder b is aangevuld en luidt nu als volgt:

wegen en paden, met dien verstande dat deze uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van het 
aangrenzende agrarische bedrijf en/of het agrarische gebruik;

Bijlage 1 bij de regels: het Ruimtelijk kwaliteitsplan is gewijzigd in die zin dat de situering van de nieuw te 
bouwen schuur (in het Ruimtelijk kwaliteitsplan aangegeven met een C) is opgeschoven naar het zuiden.

Tevens zijn er ambtshalve wijzigingen en aanvullingen aan de regels van het ontwerpbestemmingsplan 
aangebracht. De wijzigingen en aanvullingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

Artikel 1.59 is aangevuld en luidt nu als volgt:

een bedrijf waar boomstammen worden gezaagd en verwerkt tot een eindproduct zoals planken, tafels, 
stoelen, hekken en balken;

Artikel 1.79 is toegevoegd (begrip 'productiegebonden detailhandel') en luidt als volgt:

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;

Artikel 3.4.2 'Niet strijdig gebruik' ontbrak en is ingevoegd.
Artikel 3.4.3 onder a is gewijzigd en luidt nu als volgt:

a. Teneinde te komen tot een goede landschappelijk inpassing wordt tot een met de bestemming strijdig 
gebruik in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg/ uitvoering en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Groen' conform het in Bijlage 1 
opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan;
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Artikel 5.1 is aangevuld met:

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte 
opgaand groen en groenvoorzieningen. De beplanting voor de voor 'Groen' aangewezen gronden bestaat 
conform het in bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan uit inheemse soorten, die jaarrond zodanig 
groenblijvend zijn dat deze het zicht op de aangrenzende bestemmingen wegnemen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan
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1. Aanleiding
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Aan de Kloosteresweg 10a in Tubbergen woont de familie Hesselink. 
De familie bezit een akkerbouwbedrijf met 10 ha grond als huiskavel. 
Daarnaast huurt men elders gronden. Als nevenfunctie is er sprake 
van een houtzagerij van kleine omvang. Het overgrote deel van de 
machines, maar ook de opslag moet nu buiten plaatsvinden. Om die 
reden wenst men een uitbreiding. Na de uitbreiding is er sprake van 
een verzorgd erf zonder dat er sprake is van buitenopslag.

Om medewerking te kunnen verlenen aan de vergroting van het bedrijf 
moet er gebruik worden gemaakt van de regeling Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving (KGO). Via deze regeling kan een ondernemer een 
uitbreiding aanvragen die naar aard en omvang passend is voor de 
locatie. Als tegenprestatie voor de uitbreiding dient de ondernemer te 
investeren in de ruimtelijke kwaliteit als dat nodig blijkt te zijn. 

De gemeente Tubbergen eist voor de locatie een landschappelijke 
inpassing. In dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing 
uiteengezet door middel van een ruimtelijk kwaliteitsplan. Er wordt 
een beschrijving gegeven van de locatie en het omliggende landschap. 
Daarna worden het beleid en de uitgangspunten van de actoren in 
beeld gebracht. Dit vormt de basis voor de beschrijving van de nieuwe 
situatie, inclusief de landschappelijke inpassing en de investering die 
voldoet aan het beleid opgesteld door de gemeente Tubbergen.
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Locatie plangebied ten zuidwesten van Tubbergen (Bron: geo.overijssel.nl)

Situering bedrijf (Bron: geo.overijssel.nl)



    

2. Huidige situatie
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Het erf aan de Kloosteresweg 10a ligt op de overgang van het 
essenlandschap naar de jonge heideontginning. Het gebied ligt dan 
ook op de overgang van een gebied dat aan te duiden is als stuwwal 
(hoger) naar de grote dekzandvlakten (lagere, vlakke delen). Het reliëf is 
ontstaan tijdens de laatste ijstijd waarbij hoogteverschillen aanvankelijk 
aanwezig waren, maar waar veel verschillen verdwenen zijn door 
zandverstuivingen. Daarnaast zijn veel hoogteverschillen verdwenen 
door de grootschalige ontginning van de heide en/of de moderne 
landbouw. De omgeving van de planlocatie kent aan de noordzijde 
hoogteverschillen, maar het overgrote deel is vlak. 

Jonge heideontginning
Het plangebied ligt op de overgang van het essenlandschap naar het 
jonge heideontginningslandschap en is tussen de jaren ‘30 en ‘55 
volledig ontgonnen. De Kluunvenweg is de scheiding tussen het open 
ontginningslandschap en het meer gesloten essenlandschap. Het erf 
verschijnt rond 1955 voor het eerst op topografische kaarten. Het erf 
is relatief nieuw. Er is geen of nauwelijks sprake van cultuurhistorische 
waarden.

Het landschap
Het landschap rondom het plangebied is richting het noorden redelijk 
kleinschalig geweest door de kleine kampen die er liggen als onderdeel 
van het grootschalige essencomplex van Tubbergen. Door de jaren is 
de beplanting van de rand van de stuwwal behouden gebleven, maar is 
de openheid richting de es toegenomen. Het zuiden van het plangebied 
is aanvankelijk altijd open geweest. Gedurende de ontginning hebben 
grondgebruikers enkele perceelsranden voorzien van houtopstanden. 
In veel gevallen waren dat bomenrijen, maar er kwamen ook enkele 
houtsingels of houtwallen voor. Het landschap werd door de aanplant 

iets kleinschaliger, maar door gebruik en modernisering in de landbouw 
is het landschap weer nagenoeg volledig open geworden. Met name 
ten westen van de planlocatie zijn nog een aantal overgebleven 
houtstructuren terug te vinden. 

Nieuwe elementen
Voor de ontwikkeling van het bedrijf moet met name gekeken naar 
het zuidelijke deel. Dat is erg open. Er moet terughoudend om 
worden gegaan met de aanleg van beplantingen om te voorkomen 
dat de openheid wordt aangetast. Het landschap leent zich alleen voor 
noodzakelijke beplantingsvormen om een erf landschappelijk in te 
passen.



    

 -  9

Verandering landschap rondom ontwikkellocatie rond 1905, 1925 en 1955. (Bron: topotijdreis.nl)
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Erfopzet
In de oksel van de Kloosteresweg (D) en de Kluunvenweg (C) is de 
bedrijfswoning gelegen. De woning wordt dubbel bewoond. Verdere 
uitbreidingen van het bedrijf hebben langs de Kluunvenweg plaats 
gevonden. Eenuitbreiding langs de Kloosteresweg zou onlogisch zijn 
geweest, met name door de veel hogere ligging van die weg. Vanaf de 
Kluunvenweg is het bedrijf goed bereikbaar. De uitbreiding heeft tot 
gevolg gehad dat er enkele schuren (B) werden gebouwd. Op en rondom 
het erf is er sprake van enkele bestaande landschapselementen (E). 
Daarnaast heeft de initiatiefnemer in het verleden enkele knotwilgen 
aanbracht langs een bestaande sloot. Door de geringe hoogte van de 
knotbomen is dat een aangename invulling van het landschap. 
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Situering bedrijf (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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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. 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. 

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.

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 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.

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”. De ambitie voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
staat voorop. De kwaliteitsambities zijn een zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteit en een continu en 
beleefbaar watersysteem. Het ontwikkelingsperspectief richt zich 
op het in harmonie met elkaar laten ontwikkelen van diverse functies 
in het buitengebied. Aan de ene kant de agrarische sector aan de 
andere kant natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In dit 
ontwikkelingsperspectief liggen plekken waar de ontwikkelruimte 
van agrarische erven beperkt is. Binnen dit ontwikkelingsperspectief 
kunnen nieuwe functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende 
erven. De gebruiker dient zijn erf zo vorm te geven dat het landschap, 
dan wel de herkenning daarvan, behouden blijft of wordt versterkt.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en lust 
en leisurelaag). 
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De locatie is aangeduid als lichtgroen wat betekent: “Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus 
gebiedskenmerken welke kenmerken diverse gebieden hebben en 
hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De gebiedskenmerken 
zijn richtinggevend op aspecten als landschap, infrastructuur, milieu, 
bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag en de laag van de 
beleving zijn niet opgenomen; deze zijn 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 omschreven als 
stuwwal met een overgang naar de dekzandvlakten. Met name aan 
de noordzijde is er sprake van hoogteverschillen, het zuidelijke deel 
is volledig vlak. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, de ontginning en de ontwikkeling in de 
landbouw verminderd. Aan de zuidkant van het plangebied zijn geen 
hoogteverschillen waarneembaar.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. Gewoonten van vroeger en 
daardoor de opbouw van ons landschap zijn wij langzaam gaan 
waarderen en proberen we nu te beschermen. Door het ontbreken 
van technieken is de jonge heideontginning één van de jongste 
landschappen. De heide werd vanaf de jaren ‘30 volop ontgonnen 
wat resulteerde in een veelal open landschap met erven die direct 
langs rechte wegen waren gelegen. Hoewel aanvankelijk nog enkele 

perceelsranden zijn aangeplant is het landschap erg open. Men 
moet met nieuwe aanplant behouden omgaan zodat de openheid 
blijft behouden. 

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

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;
- 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 lust en leisure 
laag. De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan 
een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kun-
nen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het volgende 
uit het KiGO 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 
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Links: Natuurlijke laag, de locatie ligt in een gebied aangeduid als “stuwwallen”. Rechts: Laag van Cultuurlandschap, locatie is omschreven als “jonge heideontginning”. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 
de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 
grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benade-
ring. 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 func-
ties in het buitengebied.’’

Om de bijdrage KiGO te bepalen is er een berekening opgesteld. Om 
de uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren moet het bouw-
blok met 4020 m2 vergroot worden. Daarentegen kan het bestaande 
bouwblok op twee plekken aangepast worden. De nette vergroting 
bedraagt daardoor 3664 m2. In de tabel op de rechterpagina zijn deze 
wijzigingen opgenomen. Landschappelijke inpassingen die de bestem-
ming bos/natuur of groen krijgen kunnen meegenomen worden als 
afwaardering. Het subtotaal bedraagt € 53.088,-. Functioneel aan het 
buitengebied verbonden bedrijven dienen 25% van het voorgaande 
subtotaal te investeren. Van het nieuwe subtotaal á € 13.272,- mogen 
10% ontwerp- en advieskosten (landschappelijk) afgetrokken worden 
net als de kosten van het kwaliteitsteam. In dit geval is er sprake ge-
weest van één bezoek. Het bedrag dat geïnvesteerd dient te worden 
komt daardoor uit op € 11.694,80. 

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 verwijde-
ren. De knotwilgen aan de achterzijde van het erf maken geen onder-
deel uit van de cascokaart. Met de voorgenomen ontwikkeling worden 
er evenmin elementen verwijderd of verplaatst die in strijd zijn met het 
casco beleid. Gesteld kan worden dat de ontwikkeling geen negatieve 
invloed heeft op het gestelde beleid. 
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Fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. 
(Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)

KGO berekening voor de ruimtelijke investering.
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het uitbreiden van het bestaande bedrijf.

Uitgangspunten gemeente Tubbergen:

- Het landschappelijk inpassen van het bedrijf.
- Ontwikkeling conform KGO en Casco beleid.
- Het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsplan.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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5. Het Plan
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Het bestaande erf met de bedrijfswoning (A) blijft in de nieuwe 
situatie ongewijzigd. De bestaande bijgebouwen (B) zijn degelijk 
en de erfsituatie is niet onlogisch. Om het ruimtegebrek evenals 
de opslag van materialen en materieel op te lossen wordt een 
nieuwe schuur (C) gebouwd. De positionering van de schuur op de 
gegeven locatie is logisch ten opzichte van de ontwikkeling van het 
erf. De uitbreiding heeft immers steeds plaats gevonden parallel 
aan de Kluunvenweg. Het plaatsen van de schuur achter de woning 
en bestaande schuren zou niet logisch zijn. Door de hoge ligging 
van de Kloosteresweg zou de open structuur van het landschap 
te veel aangetast worden. De ordening van gebouwen langs de 
Kluunvenweg heeft een veel minder grote impact op het landschap 
en is eenvoudiger in te passen. 

Om de schuur functioneel te kunnen benutten wordt er rondom 
erfverharding aangelegd (D). Het bedrijf is vanaf de Kluunvenweg in 
principe erg goed en robuust ingepast (E). Er is echter veel gebruik 
gemaakt van laurier en naaldhout. Om te kunnen voldoen aan de 
landschappelijke inpassing wordt laurier en naaldhout grotendeels 
verwijderd om plaats te maken voor de aanplant van inheems 
plantmateriaal. Hoewel een deel van de beplanting, en dus ook 
een deel van aangeplante knotwilgen (P) moet verdwijnen, blijven 
de knotwilgen (F) langs de watergang behouden. De knotwilgen 
hebben zonder meer een belangrijke bijdrage aan de inpassing van 
het erf. De bomen worden niet hoog en zorgen er daarom voor dat 
het open karakter van het landschap blijft behouden. 

Aan de andere kant van de schuur wordt een 7 meter brede 
houtsingel (G) aangebracht. Daarmee wordt het erf vanuit de 
westelijke kant robuust ingepast. De aanplant van de houtsingel is 

inheems. Het beheer van de houtsingel bestaat uit het periodiek 
afzetten van de beplanting waardoor er hakhout ontstaat. Er worden 
geen overstaanders behouden. Boomvormers hebben namelijk een 
nadelig effect voor het behoud van het open karakter. 

Maatregelen basisinspanning:

Aanplant E:  Het verwijderen (vellen) van naaldhout 
 en laurier. Bestaande inheemse   
 beplanting wordt gespaard. Na velling 
 worden er 200 stuks inheems  
 bosplantsoen aangeplant. De aanplant  
 bestaat uit zomereik, liguster, hazelaar  
 en lijsterbes. De maatvoering is 80-100  
 (hoogte in centimeters). De plantafstand 
 is willekeurig, afhankelijk van de  
 ontstane gaten in de bestaande  
 houtsingel. Geadviseerd wordt om de  
 laurier direct langs de Kluunvenweg in 
 een later stadium te vellen. Daarmee 
 blijft het bedrijf, ondanks een excoot,  
 goed ingepast tijdens de omvorming.

Aanplant G: Het aanplanten van 300 stuks inheems  
 bosplantsoen. De plantafstand tussen  
 de rijen bedraagt 1 meter, in de rijen 1,5 
 meter. De maat van de beplanting   
 bedraagt 80-100 (hoogte in centimeters).
 De aanplant bestaat uit hazelaar,  
 zomereik, Gelderse roos, inlandse   
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Fragment uit algeheel plan. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
www.hanninkadvies.nlProject:

Naam:
Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

Uitbreiding KGO
H. Hesselink
Kloosteresweg 10a
7651 NP Tubbergen

DO
1
A3
Kaart is noordgericht

N. Hannink
26-05-2018 gew. 23-04-2019
NH
1:750
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A: Te behouden bedrijfswoning.

B: Te behouden schuren.

C: Nieuw te bouwen schuur.

D: Erfverharding (deels aan te passen).

E: Bestaande erfbeplanting. Uitheemse soorten 
 worden (grotendeels) verwijderd om ruimte te  
 maken voor de nieuwe aanplant van zomereik,  
 liguster, hazelaar en lijsterbes. Door de ingreep  
 krijgt de houtsingel een uitstraling die meer  
 passend is bij het landschap. De bestaande  
 breedte van het element maakt het element  
 robuust in dit landschap en wordt daarom  
 gehandhaafd. Na de ingreep is er praktisch  
 gezien geen laurier en/of naaldhout aanwezig.

F: Bestaande knotwilgen.

G: Aan te planten houtsingel, 6 rijen breed met  
 inheems assortiment. Beheer als hakhout.  
 Plantafstand: 1 meter tussen de rijen, 1,5 meter  
 in de rij. Totale aanplant 300 stuks in de maat  
 80-100 in een gelijke verdeling van de soorten  
 hazelaar, zomereik, Gelderse roos, inlandse  
 vogelkers en lijsterbes.

H: Bestaande houtopstand (niet in eigendom).

I: Gronden in agrarisch gebruik (ook eigendom  
 derden).

J: Tuin/gras/gazon.

K: Kluunvenweg.

L: Kloosteresweg.

M: Afwaardering van agrarisch bedrijf naar groen á  
 274 m2.

N: Nieuwe grens bestemming agrarisch bedrijf.

O: Afwaardering van agrarisch bedrijf naar 
 agrarisch á 82 m2.

P: Te vellen bestaande (heester) beplanting en  
 knotwilgen.
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 vogelkers en lijsterbes in een gelijke  
 verdeling. 

De basisinspanning mag niet opgevoerd worden als investering 
zoals benodigd vanuit het KGO beleid. Er moet een aanvullende 
inspanning worden gedaan. De initiatiefnemer is eigenaar van een 
bosperceel aan de Uelserweg - Drieschichtsweg. Het bosperceel is 
3 hectare groot. Er zijn meerdere aspecten die aangemerkt zouden 
kunnen worden als extra kwaliteitsimpuls. Wel is er een verschil in 
prioriteit van uitvoering evenals de impact op de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Het bos moet bijvoorbeeld ontdaan worden 
van vogelkers en achterstallig onderhoud naar aanleiding van een 
storm. De initiatiefnemer wil echter liever een bijdrage leveren die 
fysiek aanwezig is met een maatschappelijk karakter. 

Feit is dat de noordzijde van het bosperceel grenst aan een 
belangrijke recreatieve route via een betonfietspad (B). Het is een 
knooppunt van Routenetwerken Twente. Deze organisatie voorziet 
in de routing en de verbetering van fietspaden. Er heeft een overleg 
met deze organisatie plaatsgevonden over het plaatsen van een 
schuilhut. Uit het overleg is gebleken dat het plaatsen van een 
schuilhut een aangename aanvulling is op het bestaande aanbod. 
Voorwaarde is dan wel dat de schuilhut (A) zo dicht mogelijk nabij de 
kruising van de Uelserweg (G) en de Drieschichtsweg (E) is gelegen. 
Op de rechterpagina is een situatie opgenomen. Als inspiratie is 
een bestaande schuilhut gebruikt die op meerdere plaatsen in de 
gemeente voorkomt. De uitstraling en de omvang blijken perfect te 
zijn. De schuilhut krijgt dan ook een afmeting van ca. 4,7 x 4 meter 
(grondvlak) inclusief overkappingen. De hoogte van het bouwwerk 
bedraagt 3,7 meter. In tegenstelling tot de foto krijgt deze schuilhut 

aan de voorzijde een balustrade. Door de balustrade is de helft van 
de voorzijde open. De balustrade wordt gemaakt en gebruikt om 
fietsen te stallen. De beperkte afmeting van de schuilhut, maar ook 
het feit dat er geen extra ruimte nodig is voor fietsen, zorgt ervoor 
dat er slechts 5 bomen (H) moeten wijken van geringe omvang. 
Daarmee worden de beeldbepalende en/of cultuurhistorische 
waarden waar mogelijk behouden van de bestaande houtopstand 
(D). De definitieve tekening van de schuilhut wordt ten tijde van de 
omgevingsvergunning aangeboden.

De kosten voor het leveren, maken en plaatsen van het bouwwerk 
zijn geraamd op € 13.189,-. Daarnaast zullen er 5 bomen geveld 
moeten worden. De kosten daarvan bedragen € 500,-. Tenslotte 
worden er door Routenetwerken Twente panelen gemaakt die de 
initiatiefnemer op hangt in de schuilhut. Het betreft een paneel 
met route en een paneel met informatie over de streek. De kosten 
daarvoor bedragen € 1100,-. De panelen worden opgemaakt en 
geleverd door Routenetwerken Twente. 

De hoogte van de investering moet tenminste € 11.694,80 
bedragen. De voorgenoemde investering bedraagt (afgerond) € 
14.750,-. Om meer ruimtelijke kwaliteit toe te kunnen voegen worden 
enkele werkzaamheden uitgevoerd in het betreffende bos van de 
initiatiefnemer. 
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Situatie en detail schuilhut. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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www.hanninkadvies.nlProject:
Naam:
Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

Uitbreiding KGO (Schuilhut)
H. Hesselink
p/a Hoek Drieschichterweg - Uelserweg
Mander

DO
1
A4
Kaart is noordgericht

N. Hannink
23-07-2018
NH
Situatie 1:500/1:200 Detail 1:100

A: Nieuw te bouwen schuilhut.
B: Betonfietspad (Drieschichtsweg). 
C: Vrijliggend fietspad (Uelserweg).
D: Bestaand bosperceel.
E: Houtopstanden bestaand.
F: Grond in agrarisch gebruik.
G: Uelserweg.
H: Te vellen bomen.

Situatie Situatie

Detail
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In het bos worden op een drietal plekken aangebrachte naaldbomen 
geveld. De velling maakt plaats voor de aanplant van inheemse 
beplanting. De grove den, zomereik, lijsterbes en de hazelaar worden 
aangeplant in een gelijke verhouding. De maatvoering bedraagt 60-
100 (hoogte in centimeters) met een verwacht totaal aantal van 
250 stuks. Daarnaast worden eerder aangebrachte rhododendron, 
laurier en naaldhout verwijderd / geveld aan de westelijke lange 
zijde van het bosperceel. Indien mogelijk wordt nieuwe beplanting 
zoals eerder benoemd aangeplant om het bos te laten herstellen. 

- Vellen naaldbomen (4 manuren/kettingzaag)  € 240,--
- Vellen overige hout oostzijde (3 manuren/kettingzaag) € 175,--
- Uitslepen naaldbomen (16 manuren)   € 825,--
- Tractor en versnipperaar (2 machineuren)   € 195,--
- Leveren beplanting (250 stuks)    € 325,--
- Aanplanten beplanting (3 manuren)   € 155,--

Totale kosten voor beoogde kwaliteitsverbetering: € 1.915,--

Naast de eerdere genoemde post van € 14.750,-- wordt er € 1.915,-- 
extra besteed aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Totaal 
investeert de initiatiefnemer een bedrag van € 16.665,--. Gelet op 
de hoogte van de gevraagde investering van € 11.500,-- (afgerond) 
kan gesteld worden dat er ruimschoots voldaan wordt aan de 
verplichting. De ontwikkeling als voorgenomen is daarmee positief 
in het kader van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving.
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www.hanninkadvies.nlProject:
Naam:
Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

Uitbreiding KGO (Bos)
H. Hesselink
p/a Hoek Drieschichterweg - Uelserweg
Mander

DO
1
A4
Kaart is noordgericht

N. Hannink
27-11-2018
NH
Niet op schaal.

A: Het vellen van naaldbomen. De  
 naaldbomen vormen een drietal  
 groepen. Na velling worden de 
 plekken aangeplant met een  
 inheems bosplantsoen met soorten  
 als lijsterbes, grove den, zomereik  
 en hazelaar. Het assortiment sluit  
 daarmee aan bij het bestaande bos.  
 Totale aanplant bedraagt circa 250  
 stuks in de maat 60-100 (hoogte in  
 centimeters).
B/C: Vellen/verwijderen van ongewenste  
 soorten als laurier, rhododendron  
 en naaldhout. Indien mogelijk na  
 velling aanplant van inheemse  
 soorten als lijsterbes, grove den,  
 zomereik en hazelaar.
D: Begrenzing bos.

Bron: geo.overijssel.nl
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek

  bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10       83
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1 INLEIDING 

In opdracht van BJZ.nu is onderzocht welke geluidbelasting kan ontstaan in de omgeving van 

akkerbouw- en timmerbedrijf Hesselink aan de Kloosteresweg 10 te Tubbergen, door 

bedrijfsactiviteiten daarvan in het kader van een noodzakelijke herziening van het 

bestemmingsplan. 

 

Het voornemen is om een nieuwe loods van ca 1700 m2 voor het ter plaatse aanwezige 

akkerbouwbedrijf te realiseren en de bestaande houtzagerij planologisch in te passen. De loods 

gaat dienst doen als opslagruimte voor akkerbouwproducten en bijbehorend materieel. 

Op het perceel is momenteel ook al een kleinschalige houtzagerij/timmerwerkplats aanwezig. 

Deze bedrijfsactiviteiten vinden met name plaats in de kapschuur en in de open lucht. Op basis 

van het geldende bestemmingsplan is een houtzagerij in een dergelijke omvang niet toegestaan. 

Het voornemen is echter om deze bedrijfsactiviteiten voort te zetten waarvoor het 

bestemmingsplan moet worden herzien. 

Het huidige agrarisch bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit met 

geluidvoorschriften. 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of met de wijzigingen sprake blijft van een goede 

ruimtelijke ordening en kan worden voldaan aan de geluidvoorschriften van het 

Activiteitenbesluit. 

Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of aspecten 

hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast. 

 

Daarbij is gebruik gemaakt van : 

- informatie over de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, 

- voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

- gemeentelijk geluidbeleid 

 

Rondom de inrichting zijn bij woningen van derden waarneem(immissie)-punten gekozen. De 

geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen, laden/lossen en overige 

geluidbronnen/werkzaamheden is bepaald met een rekenmodel, volgens de Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai ‘99, methode II-8, rekening houdend met de geografische gegevens 

en de hieronder omschreven bedrijfscondities. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 

1.1 Toetsingskader 

De geluidbelasting t.g.v. inrichtingen wordt afzonderlijk in de dag-, avond en nachtperiode aan 

3 normen getoetst waarbij de normen ’s nachts uiteraard lager liggen dan overdag : 

- langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT; dit niveau is de gemiddelde geluidbelasting 

(des te langer luidruchtige activiteiten duren des te hoger de geluidbelasting LAr,LT in een 

periode), 

- de maximale geluidniveaus, LAmax, dit zijn de hoogst gemeten of berekende geluidniveaus 

in de meterstand “Fast” (bijv. door het remmen/optrekken van een voertuig, laden/lossen, 

sluiten portier, open deur, enz). 

- het equivalente geluidniveau LAeq t.g.v. de verkeersaantrekkende werking op de openbare 

weg 
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De gemeente Tubbergen heeft voor het toetsen van bovenstaande parameters gemeentelijk 

geluidbeleid geformuleerd en vastgesteld in de nota Gebiedsgericht geluidbeleid van de 

gemeente Tubbergen. 

1.2 Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Tubbergen 

Het bedrijf ligt in het gebied “buitengebied” met een ambitieklasse “rustig” met een waarde LAr,LT 

van 45 dBA en een bovengrens “redelijk rustig” met een waarde LAr,LT van 50 dBA. Volgens een 

toelichting van de gemeente zijn voor bestaande bedrijven de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening en de vigerende vergunning leidend. Er mag niet zonder meer van het 

gestelde uit het gemeentelijk geluidbeleid worden uitgegaan. 

In dit geval komt de waarde van 45 dBA (etmaal) uit het beleid overeen met de norm van het 

Activiteitenbesluit evenals de beoordelingsperioden. 

In het geluidbeleid is geen aandacht besteed aan piekgeluiden LAmax, hiervoor wordt 

aangesloten bij de normen van het Activiteitenbesluit (zie tabel I). 

 

TABEL I :  Grenswaarden [dBA] 

periode tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

06:00-19:00 uur 

19:00-22:00 uur 

22:00-06:00 uur 

45 

40 

35 

70 

65 

60 

 

In de periode tussen 07 en 19 uur opgenomen piekniveaus zijn niet van toepassing op het 

laden en lossen t.b.v. de inrichting. Hiermee wordt bedoeld de voertuigen voor het leveren van 

goederen (zie uitspraak hierna). 
 
ABRvS 5 december 2001, nr. 200100175/1 
Onder 'laad- en losactiviteiten' dienen tevens aanverwante activiteiten, zoals het slaan van 

autoportieren en het starten en wegrijden van voertuigen, te worden verstaan. 

Hieromtrent wordt overwogen dat de Afdeling in uitspraak 200100175/1 heeft overwogen dat 

onder laad- en losactiviteiten moet worden verstaan: 

– het laden en lossen van de betreffende voertuigen; 

– het slaan met portieren van de betreffende voertuigen; 

– het starten en wegrijden van de betreffende voertuigen; 

– het aan en afrijden van de betreffende voertuigen. 

Dit met dien verstande dat deze activiteiten direct samenhangen met de betreffende laad- en 

losactiviteiten. Het rijden van auto’s van klanten, het sluiten van portieren, intern transport 

m.b.v. de heftruck wordt meegewogen. 

1.3 Verkeersaantrekkende werking 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de 

openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Geluidhinder veroorzaakt door 

wegverkeer van en naar de inrichting” d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent 

dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau LAeq en de 

normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 dBA voorkeursgrenswaarde). 

Het indirecte lawaai door voertuigen op de openbare weg van en naar de inrichting wordt 

beoordeeld bij geluidgevoelige bestemmingen waar dit nog afzonderlijk akoestisch herkenbaar 
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is t.o.v. het overige verkeer. In dit geval gaat het om een uitbreiding met een hal, de activiteiten 

en het aantal verkeersbewegingen nemen niet significant toe zodat ook het indirecte verkeer op 

de openbare weg niet wijzigt. Bovendien wordt het indirecte verkeer op de openbare weg direct 

opgenomen in het heersende verkeersbeeld van de Kloosteresweg. 

1.4 Waarneempunten 

De geluidbelasting moet worden gemeten voor de gevels van woningen op een hoogte waar de 

geluidoverlast kan worden ondervonden. Gebruikelijk is daarbij om overdag de geluidbelasting 

op 1.5 m (begane grond niveau) en in de avond/nacht op verdiepingshoogte (5 m of hoger) te 

beoordelen. 

1.5 Planologische mogelijkheden en het feitelijk gebruik 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 

het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. De toelaatbare afstand tussen inrichtingen en 

milieugevoelige functies, in dit geval woningen, is daarbij afhankelijk van de hindercategorie 

waarbinnen deze inrichtingen vallen. 

De bedrijven in de VNG-brochure met richtafstanden zijn gebaseerd op een gemiddelden. In 

dit geval gaat het om de volgende mogelijke categorieën : 

1. veehouderij/agrarisch : milieucategorie 3.2; richtafstand van 30 m (met varkens 50 m) 

2. zagerij : milieucategorie 3.2; richtafstand van 100 m 

3. timmerwerkfabriek p.o.<200 m2 : milieucategorie 3.1 richtafstand van 50 m 

4. aannemersbedrijf p.o.<1000 m2 : milieucategorie 2 richtafstand van 30 m. 

 

Het timmerbedrijf zaagt eiken boomstammen tot gebinten en planken t.b.v. houten 

bouwwerken/overkappingen welke bij de klanten worden gemonteerd. Het bedrijf is niet 

vergelijkbaar met een zagerij waar de hele dag boomstammen worden gezaagd en ook niet 

met een timmerwerkfabriek. De activiteiten komen meer overeen met een klein 

aannemersbedrijf (het betreft een 1 manszaak met af en toe hulp) met een timmerwerkplaats. 

Het bewerken van hout en een veebedrijf vallen beide in een milieucategorie met een 

richtafstand van 30 m voor geluid. In die zin neemt de houtbewerking planologisch gezien niet 

meer geluidruimte is. De zaagmachine (Woodmizer) waarmee de boomstammen worden 

gezaagd is de enige specifieke machine welke normaal niet bij een aannemer voor komt. De 

grote VNG richtafstand van 100 m voor een zagerij heeft echter te maken met alle bronnen op 

een zagerij waar de hele dag zaagwerk plaats vindt en zware machines rond rijden. In dit 

geval is het planologisch gezien meer van belang dat de woodmizer en evt kettingzaag op 

voldoende afstand van woningen wordt gebruikt. Daar kan met een aanduiding of 

voorwaardelijke verplichting rekening mee worden gehouden en wordt in dit onderzoek van uit 

gegaan. 

Omdat een woning zich binnen 100 m uit het bestemmingsvlak bevind is een akoestisch 

onderzoek noodzakelijk om na te gaan of de ontwikkeling mogelijk is. 

 

In het onderzoek moeten twee zaken worden onderscheiden : 

- de planologische mogelijkheden 

- het feitelijk gebruik 
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Planologische mogelijkheden 

De planologische mogelijkheden kunnen ruimer zijn dan de feitelijke invulling, zowel qua 

gebruiksmogelijkheden als qua gebruiksperiode. Jurisprudentie laat zien dat het uitgangspunt 

de planologisch maximaal mogelijke situatie dient te zijn. 

Volgens jurisprudentie hoeft niet van de theoretische maximale planologische mogelijkheid te 

worden uitgegaan, maar kan voor een representatieve invulling daarvan worden gekozen. Het 

gaat dan niet om een theoretisch absoluut worst/case scenario, maar van een realistische 

worst/case invulling van de maximale planologische mogelijkheden. 

Bij een maximale invulling vinden dicht bij de woning/bouwvlakken veel activiteiten plaats. Bij 

de planologische mogelijkheden kan voor een bepaalde milieucategorie worden uitgegaan van 

een leeg verhard terrein waarop de activiteiten plaatsvinden, dit is een theoretische worst case 

waarop de richtafstand uit de VNG is gebaseerd.  

Zoals op de vorige pagina aangegeven vallen de werkzaamheden van het timmerbedrijf niet in 

een hogere milieucategorie dan de huidige bestemming voor een veehouderij/agrarisch bedrijf, 

uitgezonderd het gebruik van de kettingzaag (afkorten boomstammen) en de woodmizer voor 

het zagen van balken/planken. De luidruchtige kettingzaag (LWA =116) en woodmizer (LWA 

=103) worden nu gebruikt op ca 65 m uit de woning (rekenpunt 1) en kunnen bij langdurig 

gebruik een normoverschrijding veroorzaken. Uitgangspunt is deze werkzaamheden op 

minimaal 100 m afstand uit de woning ten oosten van de nieuwe stalling te laten plaats vinden 

en in het bestemmingsplan vast te leggen. Daarmee wordt voldaan aan de VNG richtafstand 

van 100 m en is verder geen onderzoek naar de planologische invulling noodzakelijk. 

Een onderzoek naar het feitelijk gebruik moet aantonen dat aan de normen van het 

Activiteitenbesluit wordt voldaan. 

 

Feitelijk gebruik 

Voor het feitelijk gebruik kan mogelijk met een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat 

hier geen sprake is van een onaanvaardbare situatie, dit wordt in de volgende hoofdstukken 

behandeld. 



 

 

 

Kloosteresweg 10 Tubbergen 

18.099 

11 augustus 2018 

pagina 5 

2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Representatieve bedrijfssituatie 

Geluidvoorschriften dienen (mede) te zijn afgestemd op de geluidemissie die de inrichting 

onder normale omstandigheden veroorzaakt, veelal aangeduid als de "representatieve 

bedrijfssituatie (RBS)". Het gaat hier om de beoordelingsgrootheden die representatief zijn 

voor de geluidemissie. Zie de definitie in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. 

Bij inrichtingen waarvan die emissie in hoofdzaak wordt bepaald door constante 

geluidsbronnen (bijvoorbeeld ventilatoren) geeft het vaststellen van de RBS geen problemen. 

Anders ligt dat bij inrichtingen waarbij er sprake is van discontinue bedrijfssituaties, 

voortdurend wisselende activiteiten en dergelijke. De representatieve bedrijfssituatie zal in dat 

geval betrekking hebben op een voor de geluiduitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij 

volledige capaciteit van de inrichting. 

Daarnaast kunnen zich regelmatige en incidentele afwijkingen van de representatieve 

bedrijfssituatie voordoen. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld welke situatie als 

representatieve bedrijfssituatie moet worden gezien. 

2.2 Bedrijfsactiviteiten 

Het akkerbouwbedrijf heeft machines voor het bewerken van het land. De machines worden 

gestald in de nieuwe stalling. De enige akoestisch relevante activiteit van het akkerbouwbedrijf 

zijn de bewegingen naar en van de stalling, gerekend wordt met maximaal 8 bewegingen van 

een zwaar voertuig naar en van de stalling naar een deur in de noordgevel. In de stalling 

vinden geen werkzaamheden plaats en de werkzaamheden op het land behoren niet tot de 

inrichting. 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten van het timmerbedrijf bestaan uit voertuig-

bewegingen en lossen van boomstammen, het zagen van boomstammen buiten, het 

bewerken van hout in de werkplaats (maatwerk t.b.v. klanten) en laden/transport van het 

eindproduct met een licht voertuig met aanhanger. De werkzaamheden vinden alleen overdag 

plaats. 

In tabel II staan de geschatte maximale activiteiten en transportbewegingen voor de drukke 

werkdagen (“worst case” situatie). 

 

Tabel II :  aantallen (bewegingen) of tijd 

Bedrijfsactiviteiten per dag Dag 

6-19 uur 

Avond 

19-22 uur 

Nacht 

22-06 uur 

landbouwvoertuigen naar en van stalling (mob. bron 1) 

in/uitrijden lichte voertuigen (mob. bron 2) 

in/uitrijden zw voert. met boomstammen vanaf Kloosteresweg (bron 3)

loskraan lossen bomstammen 

vrachtwagen via Kluunvenweg (mob. bron 4) 

kleine shovel Kubota op het terrein 

Woodmizer zagen 

kettingzaag afkorten 

machinegeluid in de werkplaats 

4 x 2 = 8 

5 x 2  = 10 

1 x 2 = 2 

20 minuten 

1 x 2 = 2 

1 uur 

4 uur 

0,5 uur 

4 uur 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-
 

- 

- 

- 

- 

- 
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2.3 Timmerwerkplaats 

Essentieel voor de berekening van de geluidoverdracht naar de omgeving zijn de gehanteerde 

(te verwachten) gemiddelde geluidniveaus in de werkplaats. De dominante bronnen zijn de 

houtbewerkingsmachines en handgereedschap. 

In de onderhavige situatie vinden niet continu luidruchtige werkzaamheden plaats waardoor 

het equivalente geluidniveau lager ligt. Uitgegaan wordt van een drukke dag met 4 uur 

machinale werkzaamheden (“worst case”) met een geluidniveau van gemiddeld 85 dBA aan 

de binnenzijde langs de gevels (zie meetblad in bijlage I), dit komt overeen met het 

geluidniveau van vergelijkbare bedrijven. 

 

Bij de berekening van de geluidoverdracht uit de werkplaats is uitgegaan van de volgende 

constructie(s) : 

- spouwmuren; RA = 50 dBA, uitstraling niet relevant 

-- slecht sluitende schuifdeuren oostgevel (geprofileerd staal) : RA = 19 dBA 

- planken boven deuren oostgevel : RA = 22 dBA 

- hellend dak 6 mm golfplaten: RA = 25 dBA 
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3 GELUIDBELASTING 

De geluidbelasting t.g.v. voertuigen/machines kan worden bepaald met een rekenmodel 

(methode II-8), rekening houdend met de geografische gegevens en de representatieve 

bedrijfssituatie. Het model is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige 

methode om met een broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de 

geluidimmissie in de omgeving. 

3.1 Rekenmodel 

De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn 

opgenomen: 

- de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) 

bodemvlakken, 

- de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus LW 

- mobile bronnen en puntbronnen t.b.v. de feitelijke situatie 

- immissiepunten bij de gevel van een woning, op 1.5 m boven maaiveld 

Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel. 

 

Basisformule geluidoverdracht 

Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerd 

immissieniveau Li vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluidniveau 

gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerd 

immissieniveau Li per bron kan ook worden berekend volgens : 

 Li   = LWR – D          dBA   waarin 

 

LWR = het immissierelevante bronvermogensniveau in dBA 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen meth. II-8) 

 

Modellering en betrouwbaarheid 

Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een 

juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) 

vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van 

het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele 

tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de 

modelleringsrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software 

pakket (DGMR Geomilieu). 

3.2 Bronvermogensniveaus 

De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde 

bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen (transport, gevels, installaties e.d) 

onder representatieve bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De 

bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen, 

ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron). 

 

Mobiele geluidbronnen (voertuigen e.d) en installaties/machines op het terrein 

Bij mobiele bronnen (voertuigen) is de bronsterkte afhankelijk van het type voertuig, 

snelheid/toerental, bestrating en de bediening cq het rijgedrag. Uitgegaan wordt van een 
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normaal rijgedrag binnen de inrichting met een lage maximum snelheid. Voor berekeningen 

van wegverkeerslawaai (volgens RMG ‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend 

met een bronvermogensniveau van 92.6, 100 en 103 dBA respectievelijk voor lichte 

voertuigen, middelzwaar en zwaar vrachtverkeer (gemiddeld Nederlands wagenpark). Bij het 

rustig rijden/manoeuvreren van voertuigen met lagere snelheden in een lager toerental liggen 

de bronvermogens over het algemeen nog lager. Gerekend wordt met gemiddeld 90 en 102 

dBA respectievelijk voor het rijden/manoeuvreren van lichte voertuigen en zware 

vrachtwagens binnen de inrichting. Het piekbronvermogen bij het dichtslaan van portieren 

bedraagt max. 100 dBA. De piekbronvermogens tijdens optrekken en remmen liggen 5 tot 10 

dBA hoger. 

Het bronvermogen van een autoloskraan tijdens lossen van boomstammen bedraagt 102 dBA 

(ervaringscijfer) en voor het rijden van tractors 103dBA. 

Voor de woodmizer, heftruck en kettingzaag zijn de gemeten/berekende bronsterktes, zoals 

opgenomen in bijlage I gehanteerd. 

3.3 Geluidoverdracht 

Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald 

uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens : 

   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm         [dBA] 

 

waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 

   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  

   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 

   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  

     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 

   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 

 

De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de 

woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden : 

- Ldag, 
- Lavond + 5 dBA, 

- Lnacht + 10 dBA. 

 

Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal 

aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar 

tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het langetijdgemiddeld 

deeltijdsniveau LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter 

optreedt, een toeslag toegepast voor : 

- tonaal of impulsgeluid  K = 5 dB    of 

- muziekgeluid     K = 10 dB 

Tijdens het achteruit rijden van een heftruck en vrachtwagen kan een tonaal 

waarschuwingssignaal afgaan, gezien de korte afstand zal dit bij de woningen derden 

herkenbaar zijn en is de toeslag van toepassing. 

3.4 Tonaal geluid heftruck 

In geval van geluid met een tonaal karakter dient er op het gemeten of berekende 

langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 5 dB in 
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rekening te worden gebracht. De toeslag wordt alleen toegepast voor dat deel van de 

beoordelingsperiode dat er sprake is van tonaal geluid. Deze beoordelingsperiode worden 

aangeduid met bedrijfstoestand A en B waarbij B de tonale situatie is. 

Het is lastig in te schatten wanneer het achteruitrijsignaal optreedt en welke bedrijfstoestand 

op dat moment plaatsvindt. De vrachtwagens rijden een route zonder achterwaarts te moeten 

rijden. Van tonaal geluid is alleen sprake bij werkzaamheden met de heftruck en het rijden van 

vrachtwagens (achterwaarts), hooguit met 30 minuten per dag. 

Als er een vrachtwagen rijdt en op dat moment een heftruck achteruit rijdt, zal de 

geluidbelasting tijdens die bedrijfstoestand hoger zijn dan op een moment een vrachtwagen 

op een terrein zonder activiteiten achteruit inparkeert. Om een inschatting te maken is daarom 

uitgegaan van gemiddelde geluidniveaus. Hierbij wordt verondersteld dat ergens op het terrein 

gedurende 30 minuten van de beoordelingsperiode een achteruitrijsignaal hoorbaar is (4.2% 

van de beoordelingsperiode). 

De toeslag voor tonaal geluid moet als volgt worden verwerkt : 

 

In de bedrijfstoestand a is er geen tonaal geluid gedurende 95.8% van de tijd en geldt een 

toeslag Ka van 0 dB. 95.8% komt overeen met een bedrijfsduurcorrectie Cba van 

10*log(0.958)= -0.19 dB. 

In de bedrijfstoestand b is er tonaal geluid gedurende 4.2% van de tijd en geldt een toeslag Kb 

van 5 dB. 4.2% kunt overeen met een bedrijfsduurcorrectie Cbb van 10*log(0.042)=-13.8 dB. 

Deze aanpak leidt (volgens formule 5.5 in hoofdstuk 5 van de HMRI 1999) tot een verhoging 

van de beoordelingsgrootheid van : 

10*log(10^((Ka+Cba)/10)+10^((Kb+Cbb)/10)= 0.37 dB 

Door in het rekenmodel van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een negatieve demping 

op te nemen van 0.37 dB is de achteruitrijsignalering verwerkt voor deze inrichting. 

3.5 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 

Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een bedrijfstijdcorrectie Cb 

in rekening worden gebracht. 

De bedrijfstijdcorrecties voor de feitelijke situatie zijn afgeleid uit de informatie zoals 

beschreven onder bedrijfscondities in hoofdstuk 2. De route van de voertuigen is als een 

mobile bron in het rekenmodel gemodelleerd waaruit de bedrijfsduurcorrectie is berekend. 

Het gebruik van de heftruck op het terrein is gemodelleerd in een mobile bron (nr 3) met een 

bedrijfsduur van 120 minuten. Gebruik van de heftruck is gemodelleerd in 6 bronnen 13 t/m 

18. 

3.6 Berekeningen en resultaat planologische invulling 

De modelgegevens en resultaten (plots met contouren) zijn in bijlage I opgenomen. 

De geluidbelasting met de geluidruimte voor de milieucategorie 3.1 is als worst case berekend 

op een leeg en verhard terrein. Uit het rekenmodel op een leeg verhard terrein, zonder 

afschermende gebouwen, volgt een toelaatbare bronsterkte van 94.8 dBA voor de inrichting 

met een maximale invulling. Met die bronsterkte wordt op de kortste afstand van 50 m voor de 

milieucategorie 3.1 een langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LArLT van 45 dBA berekend 

(zie plots in bijlage I). Met dit model is voor de bestaande en nieuwe situatie de 

geluidbelasting berekend op de maatgevende woning. 

De optredende piekgeluiden worden berekend met het rekenmodel voor de feitelijke situatie. 
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3.7 Berekeningen en resultaat feitelijke situatie 

Tabel III geeft een overzicht van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en 

piekgeluiden LAmax onder de genoemde bedrijfsactiviteiten. De maximale geluidniveaus zijn 

berekend met een apart model met een negatieve correctie op de bronvermogens : 

 rijden auto ’s -10 dB :  LWmax = 100 dBA 

 vrachtw/loskraan -8 dB : LWmax = 110 dBA 

 kettingzaag -3 dB :    LWmax = 118 dBA 

1 overdag buiten beschouwing t.b.v. laden/lossen conform Activiteitenbesluit 

TABEL III geluidbelasting LAr,LT LAmax 

Dag H =1.5 Avond H =5 Nacht H =5 immissiepunten Dag 

Hw =1.5 

Avond 

Hw =5 

Nacht 

Hw =5 voertuigen kettingzaag   

1 Kluunvenweg 11 

2 Kloosteresweg 9 

40 

37 

- 

- 

- 

- 

58 

55 

60 

56 

- 

- 

- 

- 

Activiteitenbesluit 45 40 35 -
1
 70 65 60 
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4 CONCLUSIES 

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en piekgeluiden LAmax 

In de nieuwe situatie kan onder de gestelde uitgangspunten ruim aan de grenswaarden 

van het Activiteitenbesluit Milieubeheer worden voldaan. 

Door voldoende afstand van de zaagactiviteiten en de houtbewerking (>= 100 m) tot 

woningen van derden en afscherming door gebouwen blijft sprake van een goed woon- en 

leefklimaat bij deze woningen. 

 

ing. Wim Buijvoets. 
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Bronsterkteberekening (HMRL IL 99 methode I) afstand r < 20 m

Projekt  : Hesselink Tubbergen

Projektnr: 18.099 datum bijlage 1 blad 1 gemeten : WB

 

Bron & positie Woodmizer  zagen (dieselmotor dominant) afstand [m] 9

omschrijving continu geluid, uitlaat voorzien van demper meethoogte [m] 1,5

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq LAmax

Lp (gemeten in dBA) 41,1     51,3     51,5     55,5     62,7     68,3     68,8     68,1     66,9     74,5 77,5

ΣD (=20log R + 9) 28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     

LWR 69,2 79,4 79,6 83,6 90,8 96,4 96,9 96,2 95,0 102,6 105,6

Bron & positie kettingzaag afstand [m] 9

omschrijving fuctuerend geluid meethoogte [m] 1,5

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq LAmax

Lp (gemeten in dBA) 32,4     46,1     58,6     71,7     76,0     80,9     82,1     82,8     73,7     87,4 90,4

ΣD (=20log R + 9) 28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     28,1     

LWR 60,5 74,2 86,7 99,8 104,1 109,0 110,2 110,9 101,8 115,5 118,5

Bron & positie kleine shovel Kubota 1.5 ton laden/rijden afstand [m] 8

omschrijving fluctuerend geluid  meethoogte [m] 1,5

Oktaafbanden (Hz.) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LAeq LAmax

Lp (gemeten in dBA) 39,6     53,5     57,1     52,5     56,1     56,9     56,3     51,2     41,0     63,8 67,0

ΣD (=20log R + 9) 27,1     27,1     27,1     27,1     27,1     27,1     27,1     27,1     27,1     

LWR 66,7 80,6 84,2 79,6 83,2 84,0 83,4 78,3 68,1 90,8 94,1

24-05-17



Geluidniveaus en berekening gemiddelde niveaus tijdens houtbewerking blad 2
Projekt  : werkplaats Hesselink  
Projektnr: datum beh. Wim Buijvoets  
Opmerkingen : op ca 5 m uit machines in het galmveld in de werkplaats

aantal minuten dag 240 All Pass LAmax

machine tijd Cb(dag) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA dBA

afzuiging continu 240 0,0 49,6 58,3 67,1 72,7 70,4 63,6 58,7 51,0 75,9 85,1

vandiktebank dynamisc 120 3,0 45,6 56,0 72,1 77,8 78,0 76,3 76,4 66,2 83,6 87,1

schaafmachine dyn. 60 6,0 46,2 63,0 75,1 77,0 79,6 81,6 75,7 70,6 85,7 88,7

zaagmachine dyn. 60 6,0 45,7 55,3 69,1 68,6 68,7 79,1 79,4 71,9 83,2 87,5

gemiddelde 240 sec 51,1 61,6 73,7 78,0 78,3 79,0 77,3 69,5 84,7

Figuur Overzicht meetresultaten
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Bronsterkteberekening conform HMRI '99 Meth. II.7

Projekt  : Timmerwerkplaats Hesselink

Projektnr: 18.099 datum 9-8-18 wb blad 1

 

Omschr. gevelvlak werkplaats; 2 x schuifdeuren (geprofil.staalplaat)

Kierfact. gevel [dB] 20 slechte dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 18,7     

Oppervl. S [m2] 20,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 85

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 42,8 56,5 66,0 70,2 72,5 79,2 82,5 75,7 85,2     

10*log S 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Geluidisolatie -R 8,0 13,0 14,0 19,0 19,0 25,0 28,0 28,0

Geluidisol.incl. kieren 7,7 12,2 13,0 16,5 16,5 18,8 19,4 19,4

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 48,1 57,3 66,0 66,7 69,0 73,4 76,1 69,3 79,5     

Omschr. Gevelvlak werkplaats; hout boven deur

Kierfact. gevel [dB] 25 slechte dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 22,0     

Oppervl. S [m2] 15,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 85

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 42,8 56,5 66,0 70,2 72,5 79,2 82,5 75,7 85,2     

10*log S 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Geluidisolatie -R 13,0 19,0 20,0 20,0 21,0 24,0 27,0 27,0

Geluidisol.incl. kieren 12,7 18,0 18,8 18,8 19,5 21,5 22,9 22,9

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 41,8 50,2 59,0 63,2 64,7 69,5 71,4 64,6 75,0     

Omschr. Gevelvlak werkplaats : 1 x open loopdeur

Kierfact. gevel [dB] 30 enkele dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 0,0-       

Oppervl. S [m2] 2,0 Richt.index DI  : 3 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 85

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 51,3 62,3 74,3 78,3 78,3 79,3 77,3 70,3 85,0     

10*log S 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Geluidisolatie -R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Geluidisol.incl. kieren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Lw [dBA] 54,4 65,4 77,4 81,4 81,4 82,4 80,4 73,4 88,0     

Omschr. Gevelvlak werkplaats : 4 x hellend dak (golfplaat)

Kierfact. gevel [dB] 30 enkele dichting Isolatie gevel Ra [dBA] 25,1     

Oppervl. S [m2] 38,0 Richt.index DI  : 2 Diffusiecorrectie Cd 3

Geluidspektrum 10 vlgs meting  Geluidnivo Lp [dBA] 85

Octaafbanden [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 All

Lpbi [dBA] 51,3 62,3 74,3 78,3 78,3 79,3 77,3 70,3 85,0     

10*log S 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

Geluidisolatie -R 21,0 23,0 19,0 25,0 36,0 38,0 30,0 30,0

Geluidisol.incl. kieren 20,5 22,2 18,7 23,8 29,0 29,4 27,0 27,0

Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Richtingsindex DI 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dBA] 45,7 54,9 70,5 69,3 64,1 64,8 65,1 58,1 74,7     





rekeneparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving model LAr,LT
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door Wim op 24-5-2018
Laatst ingezien door Wim op 11-8-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

11-8-2018 19:51:46Geomilieu V4.30





modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

        245           0 13:33, 11 aug 2018         -23           5 2 lichte voertuigen Polylijn     249293,67     490332,11
correctie tonaal geluid         244           1 13:17, 11 aug 2018         -16           7 1 tractoren Polylijn     249294,34     490331,77
correctie tonaal geluid         246           1 13:33, 11 aug 2018         -28           7 3 vrachtw boomstammen Polylijn     249348,23     490263,99
correctie tonaal geluid         247           1 13:17, 11 aug 2018         -35           5 4 vrachtw overig via Kluunvenweg Polylijn     249294,34     490332,11

11-8-2018 19:52:43Geomilieu V4.30



modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef.

    249274,69     490288,39     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249249,27     490313,47     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249283,16     490278,22     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249264,86     490315,16     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief

11-8-2018 19:52:43Geomilieu V4.30



modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid

          3            47,71            47,71            21,22            26,50    10 -- --  31,00 -- --  10
correctie tonaal geluid           6            61,79            61,79             6,54            21,53     8 -- --  32,30 -- --  10
correctie tonaal geluid           2            66,60            66,60            66,60            66,60     2 -- --  36,45 -- --   7
correctie tonaal geluid           3            42,59            42,59            18,16            24,42     2 -- --  36,93 -- --   7

11-8-2018 19:52:43Geomilieu V4.30



modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

 10,00           5 --   65,00   68,00   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid  10,00           7 --   80,00   86,00   96,00   98,00   96,00   96,00   90,00   87,00  103,06    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid  10,00           7 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid  10,00           5 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00    0,00    0,00    0,00

11-8-2018 19:52:43Geomilieu V4.30



modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   65,00   68,00   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   80,00   86,00   96,00   98,00   96,00   96,00   90,00   87,00  103,06
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06

11-8-2018 19:52:43Geomilieu V4.30



modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

correctie tonaal geluid          26           1 13:17, 11 aug 2018 9 woodmizer Punt     249254,92     490273,86     1,00      1,00      0,00
correctie tonaal geluid         226           1 13:17, 11 aug 2018 1 stalen schuifdeur Punt     249274,15     490302,24     2,00      2,00      0,00
correctie tonaal geluid         227           1 13:17, 11 aug 2018 2 stalen schuifdeur Punt     249271,49     490294,25     2,00      2,00      0,00
correctie tonaal geluid         228           1 13:17, 11 aug 2018 3 planken boven schuifdeur Punt     249272,82     490298,25     3,40      3,40      0,00
correctie tonaal geluid         229           1 13:17, 11 aug 2018 4 open loopdeur Punt     249271,09     490293,05     1,30      1,30      0,00

correctie tonaal geluid         230           1 13:17, 11 aug 2018 5 dak Punt     249266,69     490303,98     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         231           1 13:17, 11 aug 2018 6 dak Punt     249265,22     490297,58     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         232           1 13:17, 11 aug 2018 7 dak Punt     249271,89     490302,91     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         233           1 13:17, 11 aug 2018 8 dak Punt     249269,89     490296,11     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         234           1 13:17, 11 aug 2018 10 kettingzaag Punt     249263,72     490277,73     0,80      0,80      0,00

correctie tonaal geluid         235           1 13:17, 11 aug 2018 11 kettingzaag Punt     249290,77     490271,07     0,80      0,80      0,00
correctie tonaal geluid         236           1 13:17, 11 aug 2018 12 kettingzaag Punt     249259,64     490263,99     0,80      0,80      0,00
correctie tonaal geluid         237           1 13:17, 11 aug 2018 13 kleine shovel Kubota Punt     249313,22     490273,08     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         238           1 13:17, 11 aug 2018 14 kleine shovel Kubota Punt     249290,36     490276,72     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         239           1 13:17, 11 aug 2018 15 kleine shovel Kubota Punt     249269,84     490272,56     1,30      1,30      0,00

correctie tonaal geluid         240           1 13:17, 11 aug 2018 16 kleine shovel Kubota Punt     249257,37     490271,00     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         241           1 13:17, 11 aug 2018 17 kleine shovel Kubota Punt     249268,80     490283,73     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         242           1 13:17, 11 aug 2018 18 kleine shovel Kubota Punt     249278,41     490300,62     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         243           1 13:35, 11 aug 2018 19 lossen boomstammen mbv loskraan Punt     249303,15     490274,50     1,30      1,30      0,00
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,333 -- --   2,773 -- --  15,57 -- -- Nee Nee
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

correctie tonaal geluid Nee   69,20   79,40   79,60   83,60   90,80   96,40   96,90   96,20   95,00  102,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   41,80   50,20   59,00   63,20   64,70   69,50   71,40   64,60   74,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   54,40   65,40   77,40   81,40   81,40   82,40   80,40   73,40   88,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee    0,00   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   69,20   79,40   79,60   83,60   90,80   96,40   96,90   96,20   95,00  102,60
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   41,80   50,20   59,00   63,20   64,70   69,50   71,40   64,60   74,99
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   54,40   65,40   77,40   81,40   81,40   82,40   80,40   73,40   88,06

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1 woning Kluunvenweg 11      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
2 Kloosteresweg 9      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

1 as Kluunvenweg -- 1,70m (L/R) 0,00
2 as Kloosteresweg -- 3,00m (L/R) 0,00
3 oprit 0,00
fietspad 1,20m (L/R) 0,00
5 verharding 0,00

6 verharding 0,00
7 verharding 0,00
8 verharding 0,00
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modelgegevens LAr,LT

Model: model LAr,LT
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 bedrijfswoning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 bedrijfswoning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 bedrijfswoning     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 woning nr 11     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 woning nr 11     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 woning nr 9     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 erker woning nr 9     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 erker woning nr 9     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 dak bedrijfswoning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 dak bedrijfswoning     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 schuur     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 schuur     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 timmerwerkplaats     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 dak timmerwerkplaats     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 nieuwe loods     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 dak nieuwe loods     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 1_A - woning Kluunvenweg 11
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

1_A woning Kluunvenweg 11 1,50 40,2 -- -- 40,2 65,8

10 kettingzaag 0,80 38,5 -- -- 38,5 60,7
12 kettingzaag 0,80 29,9 -- -- 29,9 52,2
9 woodmizer 1,00 27,3 -- -- 27,3 35,6
1 tractoren 1,50 26,4 -- -- 26,4 61,4
4 open loopdeur 1,30 26,2 -- -- 26,2 34,1

11 kettingzaag 0,80 25,5 -- -- 25,5 47,8
18 kleine shovel Kubota 1,30 21,4 -- -- 21,4 43,1
4 vrachtw overig via Kluunvenweg 1,50 19,5 -- -- 19,5 59,1
19 lossen boomstammen mbv loskraan 1,30 19,0 -- -- 19,0 38,1
17 kleine shovel Kubota 1,30 17,7 -- -- 17,7 39,6

5 dak 4,00 14,2 -- -- 14,2 20,5
7 dak 4,00 14,1 -- -- 14,1 20,5
2 lichte voertuigen 1,50 13,6 -- -- 13,6 47,8
6 dak 4,00 13,2 -- -- 13,2 19,7
13 kleine shovel Kubota 1,30 12,5 -- -- 12,5 34,6

15 kleine shovel Kubota 1,30 12,2 -- -- 12,2 34,2
16 kleine shovel Kubota 1,30 11,9 -- -- 11,9 33,9
14 kleine shovel Kubota 1,30 11,4 -- -- 11,4 33,4
3 planken boven schuifdeur 3,40 9,0 -- -- 9,0 15,9
3 vrachtw boomstammen 1,50 8,5 -- -- 8,5 48,4

8 dak 4,00 6,3 -- -- 6,3 12,9
1 stalen schuifdeur 2,00 5,4 -- -- 5,4 12,9
2 stalen schuifdeur 2,00 1,6 -- -- 1,6 9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 2_A - Kloosteresweg 9
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

2_A Kloosteresweg 9 1,50 37,0 -- -- 37,0 62,1

11 kettingzaag 0,80 34,7 -- -- 34,7 57,0
19 lossen boomstammen mbv loskraan 1,30 28,5 -- -- 28,5 47,6
9 woodmizer 1,00 27,4 -- -- 27,4 36,0
12 kettingzaag 0,80 24,9 -- -- 24,9 47,4
10 kettingzaag 0,80 23,2 -- -- 23,2 45,7

1 tractoren 1,50 19,1 -- -- 19,1 55,0
13 kleine shovel Kubota 1,30 18,4 -- -- 18,4 40,4
3 vrachtw boomstammen 1,50 16,6 -- -- 16,6 56,4
14 kleine shovel Kubota 1,30 13,8 -- -- 13,8 36,0
18 kleine shovel Kubota 1,30 12,4 -- -- 12,4 34,6

4 vrachtw overig via Kluunvenweg 1,50 12,1 -- -- 12,1 52,5
4 open loopdeur 1,30 10,9 -- -- 10,9 19,3
16 kleine shovel Kubota 1,30 10,2 -- -- 10,2 32,6
15 kleine shovel Kubota 1,30 10,0 -- -- 10,0 32,3
17 kleine shovel Kubota 1,30 9,3 -- -- 9,3 31,6

7 dak 4,00 9,3 -- -- 9,3 16,8
3 planken boven schuifdeur 3,40 7,2 -- -- 7,2 14,9
8 dak 4,00 6,1 -- -- 6,1 13,6
1 stalen schuifdeur 2,00 6,1 -- -- 6,1 14,2
2 lichte voertuigen 1,50 4,7 -- -- 4,7 39,6

2 stalen schuifdeur 2,00 3,3 -- -- 3,3 11,5
5 dak 4,00 -0,6 -- -- -0,6 7,0
6 dak 4,00 -3,0 -- -- -3,0 4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1

correctie tonaal geluid         244           1 13:30, 11 aug 2018         -16           7 1 tractoren Polylijn     249294,34     490331,77
correctie tonaal geluid         245           1 13:33, 11 aug 2018         -23           5 2 lichte voertuigen Polylijn     249293,67     490332,11
correctie tonaal geluid         246           1 13:31, 11 aug 2018         -28           7 3 vrachtw boomstammen Polylijn     249348,23     490263,99
correctie tonaal geluid         247           1 13:31, 11 aug 2018         -35           5 4 vrachtw overig via Kluunvenweg Polylijn     249294,34     490332,11
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH ISO M. Hdef.

correctie tonaal geluid     249249,27     490313,47     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249274,69     490288,39     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249283,16     490278,22     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
correctie tonaal geluid     249264,86     490315,16     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid

correctie tonaal geluid           6            61,79            61,79             6,54            21,53     8 -- --  32,30 -- --  10
correctie tonaal geluid           3            47,71            47,71            21,22            26,50    10 -- --  31,00 -- --  10
correctie tonaal geluid           2            66,60            66,60            66,60            66,60     2 -- --  36,45 -- --   7
correctie tonaal geluid           3            42,59            42,59            18,16            24,42     2 -- --  36,93 -- --   7
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

correctie tonaal geluid  10,00           7 --   80,00   86,00   96,00   98,00   96,00   96,00   90,00   87,00  103,06    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid  10,00           5 --   65,00   68,00   72,00   81,00   87,00   84,00   77,00   67,00   89,82    0,00  -10,00  -10,00  -10,00
correctie tonaal geluid  10,00           7 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00   -8,00   -8,00   -8,00
correctie tonaal geluid  10,00           5 --   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00   -8,00   -8,00   -8,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   80,00   86,00   96,00   98,00   96,00   96,00   90,00   87,00  103,06
correctie tonaal geluid  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00 --   75,00   78,00   82,00   91,00   97,00   94,00   87,00   77,00   99,82
correctie tonaal geluid   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00 --   87,00   93,00  103,00  105,00  103,00  103,00   97,00   94,00  110,06
correctie tonaal geluid   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00 --   87,00   93,00  103,00  105,00  103,00  103,00   97,00   94,00  110,06
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep ItemID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H Maaiveld

        243           0 13:35, 11 aug 2018 19 lossen boomstammen mbv loskraan Punt     249303,15     490274,50     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid          26           1 13:17, 11 aug 2018 9 woodmizer Punt     249254,92     490273,86     1,00      1,00      0,00
correctie tonaal geluid         226           1 13:17, 11 aug 2018 1 stalen schuifdeur Punt     249274,15     490302,24     2,00      2,00      0,00
correctie tonaal geluid         227           1 13:17, 11 aug 2018 2 stalen schuifdeur Punt     249271,49     490294,25     2,00      2,00      0,00
correctie tonaal geluid         228           1 13:17, 11 aug 2018 3 planken boven schuifdeur Punt     249272,82     490298,25     3,40      3,40      0,00

correctie tonaal geluid         229           1 13:17, 11 aug 2018 4 open loopdeur Punt     249271,09     490293,05     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         230           1 13:17, 11 aug 2018 5 dak Punt     249266,69     490303,98     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         231           1 13:17, 11 aug 2018 6 dak Punt     249265,22     490297,58     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         232           1 13:17, 11 aug 2018 7 dak Punt     249271,89     490302,91     4,00      4,00      0,00
correctie tonaal geluid         233           1 13:17, 11 aug 2018 8 dak Punt     249269,89     490296,11     4,00      4,00      0,00

correctie tonaal geluid         234           1 19:28, 11 aug 2018 10 kettingzaag Punt     249263,72     490277,73     0,80      0,80      0,00
correctie tonaal geluid         235           1 19:29, 11 aug 2018 11 kettingzaag Punt     249290,77     490271,07     0,80      0,80      0,00
correctie tonaal geluid         236           1 13:17, 11 aug 2018 12 kettingzaag Punt     249259,64     490263,99     0,80      0,80      0,00
correctie tonaal geluid         237           1 13:17, 11 aug 2018 13 kleine shovel Kubota Punt     249313,22     490273,08     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         238           1 13:17, 11 aug 2018 14 kleine shovel Kubota Punt     249290,36     490276,72     1,30      1,30      0,00

correctie tonaal geluid         239           1 13:17, 11 aug 2018 15 kleine shovel Kubota Punt     249269,84     490272,56     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         240           1 13:17, 11 aug 2018 16 kleine shovel Kubota Punt     249257,37     490271,00     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         241           1 13:17, 11 aug 2018 17 kleine shovel Kubota Punt     249268,80     490283,73     1,30      1,30      0,00
correctie tonaal geluid         242           1 13:17, 11 aug 2018 18 kleine shovel Kubota Punt     249278,41     490300,62     1,30      1,30      0,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping

Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,333 -- --   2,773 -- --  15,57 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Ja Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  4,001 -- --  33,343 -- --   4,77 -- -- Nee Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee

correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
correctie tonaal geluid Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  0,167 -- --   1,393 -- --  18,56 -- -- Nee Nee
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500

Nee    0,00   79,00   85,00   95,00   97,00   95,00   95,00   89,00   86,00  102,06    0,00   -8,00   -8,00   -8,00   -8,00
correctie tonaal geluid Nee   69,20   79,40   79,60   83,60   90,80   96,40   96,90   96,20   95,00  102,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   41,80   50,20   59,00   63,20   64,70   69,50   71,40   64,60   74,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee --   54,40   65,40   77,40   81,40   81,40   82,40   80,40   73,40   88,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54   -3,00   -3,00    3,00    3,00   -3,00
correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54   -3,00   -3,00    3,00    3,00   -3,00
correctie tonaal geluid Nee   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
correctie tonaal geluid Nee   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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bronnen LAmax

Model: model LAmax
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

  -8,00   -8,00   -8,00   -8,00    0,00   87,00   93,00  103,00  105,00  103,00  103,00   97,00   94,00  110,06
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   69,20   79,40   79,60   83,60   90,80   96,40   96,90   96,20   95,00  102,60
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   48,10   57,30   66,00   66,70   69,00   73,40   76,10   69,30   79,46
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   41,80   50,20   59,00   63,20   64,70   69,50   71,40   64,60   74,99

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   54,40   65,40   77,40   81,40   81,40   82,40   80,40   73,40   88,06
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00 --   45,70   54,90   70,50   69,30   64,10   64,80   65,10   58,10   74,71

correctie tonaal geluid   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   63,50   77,20   83,70   96,80  107,10  112,00  113,20  113,90  104,80  118,45
correctie tonaal geluid   -3,00   -3,00   -3,00   -3,00   63,50   77,20   83,70   96,80  107,10  112,00  113,20  113,90  104,80  118,45
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   60,50   74,20   86,70   99,80  104,10  109,00  110,20  110,90  101,80  115,54
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89

correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
correctie tonaal geluid    0,00    0,00    0,00    0,00   66,70   80,60   84,20   79,60   83,20   84,00   83,40   78,30   68,10   90,89
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_A - woning Kluunvenweg 11
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1_A woning Kluunvenweg 11 1,50 59,6 -- --

10 kettingzaag 0,80 59,6 -- --
4 vrachtw overig via Kluunvenweg 1,50 57,9 -- --
1 tractoren 1,50 51,1 -- --
2 lichte voertuigen 1,50 49,2 -- --
3 vrachtw boomstammen 1,50 48,5 -- --

12 kettingzaag 0,80 48,1 -- --
11 kettingzaag 0,80 46,6 -- --
19 lossen boomstammen mbv loskraan 1,30 42,2 -- --
18 kleine shovel Kubota 1,30 39,6 -- --
17 kleine shovel Kubota 1,30 35,9 -- --

9 woodmizer 1,00 31,6 -- --
13 kleine shovel Kubota 1,30 30,7 -- --
4 open loopdeur 1,30 30,5 -- --
15 kleine shovel Kubota 1,30 30,4 -- --
16 kleine shovel Kubota 1,30 30,1 -- --

14 kleine shovel Kubota 1,30 29,5 -- --
5 dak 4,00 18,6 -- --
7 dak 4,00 18,5 -- --
6 dak 4,00 17,5 -- --
3 planken boven schuifdeur 3,40 13,4 -- --

8 dak 4,00 10,7 -- --
1 stalen schuifdeur 2,00 9,8 -- --
2 stalen schuifdeur 2,00 5,9 -- --

LAmax (hoofdgroep) 59,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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deelresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: model LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: 2_A - Kloosteresweg 9
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2_A Kloosteresweg 9 1,50 55,8 -- --

11 kettingzaag 0,80 55,8 -- --
3 vrachtw boomstammen 1,50 54,6 -- --
4 vrachtw overig via Kluunvenweg 1,50 53,3 -- --
19 lossen boomstammen mbv loskraan 1,30 51,6 -- --
10 kettingzaag 0,80 44,3 -- --

1 tractoren 1,50 44,1 -- --
12 kettingzaag 0,80 43,0 -- --
2 lichte voertuigen 1,50 42,3 -- --
13 kleine shovel Kubota 1,30 36,5 -- --
14 kleine shovel Kubota 1,30 32,0 -- --

9 woodmizer 1,00 31,8 -- --
18 kleine shovel Kubota 1,30 30,6 -- --
16 kleine shovel Kubota 1,30 28,4 -- --
15 kleine shovel Kubota 1,30 28,1 -- --
17 kleine shovel Kubota 1,30 27,5 -- --

4 open loopdeur 1,30 15,2 -- --
7 dak 4,00 13,7 -- --
3 planken boven schuifdeur 3,40 11,6 -- --
8 dak 4,00 10,5 -- --
1 stalen schuifdeur 2,00 10,4 -- --

2 stalen schuifdeur 2,00 7,6 -- --
5 dak 4,00 3,8 -- --
6 dak 4,00 1,4 -- --

LAmax (hoofdgroep) 55,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een nieuw loods op een agrarisch bedrijf aan de Kloosteresweg 

10a te Tubbergen. Ter compensatie voor de bouw van de nieuwe loods wordt een schuilhut gerealiseerd in 

een bosperceel op de hoek Drieschichtsweg-Uelserweg. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen 

activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te 

sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 

(vooraf) te onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 

gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 

het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het plangebied is op 25 juli 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied zoals Natuurnetwerk Nederland en Natura2000.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied en  

bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een (winter)rust- en/of 

voortplantingslocatie. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. 

 

Plangebied Kloosteresweg ligt buiten Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied, maar deelgebied 

Drieschichtsweg behoort tot het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied Springendal & Dal van 

de Mosbeek. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot het aantasten van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het Natuurnetwerk Nederland en hebben geen negatief effect op behoud en ontwikkeling van 

beschermde Habitattypen en Habitatsoorten waarvoor in het gebied een instandhoudingsdoelstelling geldt. 

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

 Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 

activiteiten vormt gebiedsbescherming, zoals verwoord in de Wet natuurbescherming en de 

Omgevingsverordening Overijssel, geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er 

hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd 

te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en 

regelgeving voor beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om 

de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de ecologie van amfibieën en grondgebonden 

zoogdieren.  

 

 

  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een nieuw loods op een agrarisch bedrijf aan de Kloosteresweg 

10a te Tubbergen. Ter compensatie voor de bouw van de nieuwe loods wordt een schuilhut gerealiseerd in 

een bosperceel op de hoek Drieschichtsweg-Uelserweg. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen 

activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te 

sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 

(vooraf) te onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 

gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 

het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden. Te weten Kloosteresweg 10a en een deelgebied dat is 

gesitueerd op de hoek Drieschichtsweg – Uelserweg (ongenummerd). Beide deelgebieden liggen in het 

buitengebied van Tubbergen.  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

 

Deelgebied Kloosteresweg 10a 

Het plangebied vormt een deel van een bestaand agrarisch erf en bestaat uit agrarische cultuurgrond, 

opgaande beplanting, ruigte en open zand. De agrarische cultuurgrond bestaat uit een soortenarme 

vegetatie van hoofdzakelijk raaigras en wordt intensief landbouwkundig beheerd. In het plangebied staan 

een dertiental, vrij jonge knotwilgen. Het terrein ten noordoosten van de knotwilgen wordt benut voor 

opslag van gezaagd hout, ongezaagde bomen, zand en bouwmaterialen. Open water en bebouwing 

ontbreken in het plangebied. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail weergegeven.  

 

  
Detailweergave en begrenzing van deelgebied Kloosteresweg. De begrenzing van het plangebied wordt aangeduid met de 

gele lijn (bron foto: Provincie Overijssel).  

 

Deelgebied Drieschichtsweg  

Het plangebied vormt een deel van een bestaand bos met een boom-, struik- en kruidlaag. Het bos bestaat 

uit een gemende opstand van grove den, berk en zomereik met een struiklaan van lijsterbes en laurier. De 

kruidlaag is slecht ontwikkeld is bestaat hoofdzakelijk uit brandnetel, braam en een grazige vegetatie. De 

aanwezigheid van brandnetel en laurier wijst op een verstoring van de oorspronkelijke vegetatie, 

waarschijnlijk veroorzaakt door het dumpen van tuinafval. Bebouwing, andere bouwwerken en open water 

ontbreken in het plangebied. Het plangebied grenst aan de noord- en westzijde aan een doorgaande weg 

en aan de oost- en zuidzijde aan bos. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail 

weergegeven. 

 

 
Detailweergave en begrenzing van deelgebied Drieschichtsweg. De begrenzing van het plangebied wordt aangeduid met de 

gele lijn (bron foto: Provincie Overijssel).  
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3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om een loods te bouwen in deelgebied Kloosteresweg en een schuilgelegenheid te 

bouwen in deelgebied Drieschichtsweg. Om de bouw van de loods en de schuilgelegenheid mogelijk te 

maken moeten enkele bomen gerooid worden. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 

eindbeeld van beide deelgebieden weergegeven.  

 

  
Wenselijk eindbeeld van beide deelgebieden. Links Kloosteresweg, rechts Drieschichtsweg (bron: Hannink 

Landschapsvormgeving). 

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Rooien beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaatsen; 

• Bouwen loods en schuilgelegenheid; 

 

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

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

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

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

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

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien 

van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de loods en schuilgelegenheid.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 

en kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of 

de aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

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

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

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

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

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 

een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Deelgebied Kloosteresweg ligt op ca. 700 meter afstand tot gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren. Deelgebied Drieschichtsweg behoort tot het Natuurnetwerk Nederland, specifiek zeer kwetsbare 

natuurgebieden en bestaande natuur (landnatuur) (bron: Ruimtelijke plannen). Op onderstaande 

afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied 

weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Kloosteresweg. De ligging van het plangebied wordt 

met het zwarte vierkant aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen) 

 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Drieschichtsweg. De ligging van het plangebied wordt 

met het zwarte vierkant aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen) 

 

Effectbeoordeling 

De voorgenomen activiteiten in deelgebied Kloosteresweg leiden niet tot aantasten van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN.  

 

De voorgenomen activiteiten in deelgebied Drieschichtsweg bestaan uit het plaatsen van een 

schuilgelegenheid langs de Drieschichtsweg. Om de plaatsing mogelijk te maken wordt de vegetatie op de 

bouwplaats verwijderd, inclusief enkele bomen.  

 

Beschermingsregime 

Deelgebied Kloosteresweg ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland, deelgebied Drieschichtsweg ligt 

volledig binnen Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen 

externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties als gevolg van 

de activiteiten in deelgebied Kloosteresweg.  

 

De bescherming van het Natuurnetwerk wordt geregeld in het bestemmingsplan. De 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 zegt over gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren;  

 

• Gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid als ‘Bestaand' moeten een 

bestemming krijgen die uitsluitend is gericht op het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden. 
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• Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 

zijn aangeduid als NNN (voorheen EHS) wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die 

activiteiten mogelijk maken die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken 

en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de 

samenhang tussen die gebieden. 

 

• De verplichtingen die voortvloeien uit lid 2 tot en met 4 houden in ieder geval in: behoud van areaal, 

kwaliteit en samenhang van de betrokken gebieden. 

 

De gemeenteraad is echter bevoegd om bij vaststelling van een bestemmingsplan voor relatief kleinschalige 

ontwikkelingen binnen het NNN af te wijken van het beschermingsregime mits is aangetoond en verzekerd 

dat deze wijziging: 

• de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast, 

• per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 

(voorheen EHS), of een vergroting van de oppervlakte van het NNN (voorheen EHS),  

• plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties. 

 

Conclusie 

De beoordeling of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden voor realisatie van een 

schuilgelegenheid vindt plaats in de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan. Gelet op de 

beperkte omvang van de voorgenomen activiteit, lijkt het aannemelijk dat voldaan kan worden aan de 

voorwaarden.  

 

 

4.3 Natura2000 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 

fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 

om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 

gebieden. 

 

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 

Deelgebied Kloosteresweg ligt op 4,8 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. 

Deelgebied Drieschichtsweg ligt binnen de begrenzing van het Natura2000-gebied Springendal en Dal van 

de Mosbeek.  
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Ligging van Natura2000-gebied nabij deelgebied Drieschichtsweg. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de 

cirkel. Natura2000-gebied wordt met de gele kleur aangeduid (bron: Provincie Overijssel). 

 

Het gebied Springendal & Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied dankt zijn 

grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met opgestuwde heuvelruggen, waarin 

een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met een 

afwisseling van bos, heide en beekjes herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de 

ondergrond maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van de 

Mosbeek en Hazelbekke vinden we natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en trilveenvegetaties), 

bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en heischrale graslanden. De graslanden en 

heiden worden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen (bron: Synbiosys Alterra). Het gebied is 

aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Voor het gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd 

voor dertien habitattypen en vier habitatsoorten.  

 

 

 
Weergave van de Habitattypen en Habitatsoorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt in het 

Natura2000-gebied.  

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten leiden niet negatieve effecten buiten het plangebied. Het deelgebied Drieschichtsweg behoort 

niet tot een beschermd habitattypen en het deelgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van 

beschermde Habitatsoorten. Voor het plangebied zijn geen maatregelen bepaald voor behoud of 
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versterking van Habitattypen en –soorten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief 

effect op de instandhoudingsdoelstelling van het Natura2000-gebied.  

 

Beschermingsregime 

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 

speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 

deze gebieden aan. 

Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 

worden bereikt. 

 

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 

gebieden. 

 

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte 

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit 

te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling 

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering 

op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden 

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt 

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde 

depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)  

 

4.4 Slotconclusie 

Deelgebied Kloosteresweg ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. Deelgebied 

Drieschichtsweg ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland en behoort tot het Natura2000-gebied 

Springendal en Dal van de Mosbeek. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten kan voldaan worden 

aan de voorwaarden voor het realiseren van kleinschalige ontwikkelingen in gebieden die tot het 

Natuurnetwerk Nederland behoren. Het plaatsen van de schuilgelegenheid heeft geen negatief effect op de 

instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied. Door het plaatsen van de schuilgelegenheid worden 

geen Habitattypen of Habitatsoorten negatief beïnvloed en plangebied speelt geen rol bij 

ontwikkelopgaven voor het Natura2000-gebied.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

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

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels;  

• Vleermuizen;  

• Grondgebonden zoogdieren;  

• Amfibieën; 

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 25 juli 2018 tijdens de daglichtperiode 

(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 

rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

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

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Onbewolkt, droog, temperatuur 27⁰C, wind 1-2 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Eind juli bezetten sommige vogels nog de broedplaats, maar 

heeft het merendeel van de vogels de nestplaats reeds verlaten. Standvogels ‘hangen’ meestal nog wel 

rond in de omgeving, maar sommige trekvogels hebben het plangebied mogelijk al verlaten. Eind juli 2018 

hadden huismussen nog bezette nesten (pers. waarneming auteur).   

 

Er is in het plangebied gekeken naar broedvogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van 

nesten in het plangebied duiden, zoals schijtsporen, ruiveren, eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Er is 

onder andere gekeken onder de onderste rijd dakpannen of er nesten van de huismus aanwezig zijn. Op 

basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken, bouwstijl, gebruikte materialen en staat van 

onderhoud kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor 

vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

  

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief 

onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden 

zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, 

pootafdrukken en uitwerpselen.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle 

vleermuissoorten bezetten een zomerverblijfplaats(en) in deze tijd van het jaar. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen en kraamkolonies, maar ongeschikt voor onderzoek 

naar winter- en paarverblijven van vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 

in bomen; gebouwen en andere bouwwerken ontbreken. De geschiktheid van de bomen als verblijfplaats 

voor vleermuizen is onder andere beoordeeld op basis van aanwezige holen gaten en holle ruimtes achter 

de schors.  

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten 

hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een zomerverblijfplaats of 

voortplantingslocatie. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening 

gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van 

verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als, 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat 

vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. 

Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het 

normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden 

zoogdieren en reptielen.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Beide deelgebieden behoren tot het functionele leefgebied van vogels. Vogels benutten beide 

deelgebieden als foerageergebied, maar benutten alleen deelgebied Kloosteresweg als broedplaats. 

Soorten als merel, grasmus, heggenmus, tuinfluiter en houtduif nestelen mogelijk in bomen en struiken en 

in de dichte vegetatie op de grond of in opgeslagen goederen. Er zijn in en in de directe omgeving (tot 50m1 

afstand) van deelgebied Drieschichtsweg geen nesten aangetroffen die jaarrond beschermd zijn, zoals 

roofvogelhorsten.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten in deelgebied Kloosteresweg tijdens de 

voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette nesten beschadigd en vernield en worden mogelijk eieren 

vernield en (jonge) vogels verwond en gedood. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt 

aangetast door het verwijderen van beplanting.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting .   

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer, behoren beide deelgebieden tot het functionele leefgebied van sommige 

algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten. Deelgebied Kloosteresweg behoort mogelijk 

tot functioneel leefgebied van soorten als bruine rat, aardmuis, rosse woelmuis, huismuis, bosmuis, 

dwergmuis, huisspitsmuis, mol, egel, haas, ree, steenmarter en vos. Deelgebied Drieschichtsweg behoort 

mogelijk tot het functionele leefgebied van soorten als rosse woelmuis, haas, ree, vos, bosmuis, eekhoorn 

en gewone bosspitsmuis. Voorgenoemde soorten benutten de deelgebieden hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als mol, bruine rat, huismuis, dwergmuis, bosmuis, rosse 

woelmuis, aardmuis, huisspitsmuis en gewone bosspitsmuis er ook een rust- en verblijfplaats. Er zijn in 

deelgebied Drieschichtsweg geen nesten van de eekhoorn in het plangebied vastgesteld en in deelgebied 

Kloosteresweg zijn geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter er een rust- of voortplantingslocatie 

bezet. 

 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Door het rooien van 

beplanting en het bouwen van de loods neemt de functie van het deelgebied Kloosteresweg als 

foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren af. Het plaatsen van de schuilgelegenheid heeft 

nauwelijks een negatief effect op de functie van het deelgebied Drieschichtsweg als foerageergebied voor 

grondgebonden zoogdieren. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting en plaatsen loods. 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. Potentieel geschikte 

verblijfplaatsen, zoals gebouwen, andere gebouwen of bomen met holen of holle ruimtes achter schors 
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ontbreken in het plangebied. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden eventueel 

aanwezige verblijfplaatsen in de omgeving van het plangebied niet negatief beïnvloed.  

 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is het aannemelijk dat deelgebied Kloosteresweg benut 

wordt als foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk foerageren soorten als gewone- en ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger incidenteel rond de opgaande beplanting of boven de ruigte. Gelet op de 

aard van het plangebied is de betekenis ervan als foerageergebied beperkt. Mogelijk foerageert een enkel 

individu incidenteel in het plangebied. De afname van areaal foerageergebied is dusdanig gering dat deze 

niet kwantificeerbaar is. Er blijft voldoende geschikt foerageergebied behouden in de directe omgeving dat 

bestaande verblijfplaatsen niet negatief beïnvloed worden.  

 

Mogelijk foerageren vleermuizen rond de randen en kronen van bomen in en rond deelgebied 

Drieschichtsweg. Het plaatsen van de schuilgelegenheid tast deze functie niet aan.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting en plaatsen loods.  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 

landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als 

vliegroute. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren 

en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). 

Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, 

maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindend onderdeel van een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.  Mogelijk benutten vleermuizen de bosrand langs de 

Drieschichtsweg als foerageergebied en kan de bosrand als ‘vliegroute’ beschouwd worden. Door het 

plaatsen van de schuilgelegenheid wordt deze functie niet aangetast. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 

beheer, behoren beide deelgebieden mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene- en weinig 

kritische amfibieënsoorten als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad. Deze 

soorten benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een 

(winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën kunnen een 

winterrustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, in de strooisellaag, onder takken en stammen en 

onder opgeslagen goederen. Gelet op de ligging van het plangebied op enige afstand van geschikte 

voortplantingswateren, is de betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied gering. Door het 

rooien van beplanting en het bouwen van de loods wordt de functie van deelgebied Kloosteresweg als 
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functioneel leefgebied aangetast. Het plaatsen van de schuilgelegenheid heeft geen negatief effect op de 

functie van deelgebied Drieschichtsweg als functioneel leefgebied.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood, 

verdwijnt foerageergebied en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting, plaatsen loods.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

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.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  



18 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de 

nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een 

in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 

beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De 

functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet 

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 

worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Door het rooien van beplanting t.b.v. de bouw van een loods, neemt het areaal foerageergebied van 

sommige vleermuissoorten af. Dit effect is echter zo gering dat dit geen negatief effect heeft op 

vleermuizen. Er blijft voldoende geschikt foerageergebied in de directe omgeving behouden en het effect 

wordt mogelijk geheel gecompenseerd door de aanleg van nieuwe beplanting. Uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd 

te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen 

 

 

                                                             
3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de bruine rat). De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 

worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat hulpeloze jonge 

grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond en/of gedood worden als gevolg van het uitvoeren van 

de voorgenomen activiteiten, wordt geadviseerd om deze werkzaamheden uit te voeren buiten de 

voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is september-maart. 

 

Wettelijke consequenties: 

- Geen (wel geldt de zorgplicht) 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Ook neemt het areaal foerageergebied in 

deelgebied Kloosteresweg af. Voor de in het plangebied voorkomende soorten geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van (winter)rustplaatsen en 

voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied 

voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

In het kader van de zorgplicht wordt het volgende geadviseerd: Om te voorkomen dat amfibieën tijdens de 

winterrust verstoord, verwond of gedood worden, wordt geadviseerd om de voorgenomen activiteiten uit 

te voeren buiten de winterrustperiode van amfibieën. De meest geschikte periode om beplanting te rooien 

is april- september.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen (wel geldt de zorgplicht) 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of de soort is 

niet beschermd (bruine rat, mol, 

huismuis).  

Zorgplicht 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Beplanting rooien buiten 

voortplantingsperiode 

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten  Niet van toepassing; functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaatsen 

Mogelijk diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt de 

zorgplicht.   

Zorgplicht 

Reptielen; alle functies Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, vleermuis-, 

amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in het plangebied en  

bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten er een (winter)rust- en/of 

voortplantingslocatie. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. 

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 

nest of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, dienen 

buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet beschermd. 

Voor de grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten die een (winter)rust- en/of voortplantingslocatie in 

het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied in 

deelgebied Kloosteresweg voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren aangetast. Deze functie is echter 

niet beschermd. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren met 

inachtneming van de ecologie van amfibieën (winterrust) en grondgebonden zoogdieren 

(voortplantingsplaatsen). 

 

Plangebied Kloosteresweg ligt buiten Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied, maar deelgebied 

Drieschichtsweg behoort tot het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-gebied Springendal & Dal van 

de Mosbeek. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot het aantasten van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het Natuurnetwerk Nederland en hebben geen negatief effect op behoud en ontwikkeling van 

beschermde Habitattypen en Habitatsoorten waarvoor in het gebied een instandhoudingsdoelstelling geldt. 

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen 

activiteiten vormt gebiedsbescherming, zoals verwoord in de Wet natuurbescherming en de 

Omgevingsverordening Overijssel, geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Er 

hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd 

te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en 

regelgeving voor beschermde soorten en –gebieden. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om 

de werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de ecologie van amfibieën en grondgebonden 

zoogdieren.  

 

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 

  



25 

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

brui ne kikker Ra na  temporari a

gewone pa d Bufo bufo

kl e ine wa tersa la ma nder Lissotriton vulga ri s

meerki kker Pel ophyl a x ri di bundus

mi ddel ste  groene ki kker/ba sta ard ki kker Pel ophyl a x kl . escul entus

a a rdmuis Mi crotus  a gresti s

bosmui s Apodemus s yl va ti cus

bunzing Mustel a  putori us

dwergmui s Mi cromys  minutus

dwergs pi tsmui s Sorex minutus

egel Eri na ceus  europeus

gewone bosspitsmuis Sorex a ra neus

ha as Lepus  europeus

hermel ijn Mustel a  ermi nea

huisspi tsmui s Croci dura  russul a

konijn Oryctola gus  cuniculus

ondergrondse woel mui s Pi tymys  subterraneus

ree Ca preol us  ca preolus

rosse woel mui s Cl ethri onomys  gl a reolus

tweekl euri ge boss pi tsmui s Sorex corona tus

vel dmui s Mi crotus  a rva li s

vos Vulpes  vul pes

wezel Mustel a  ni val i s

woelra t Arvi col a terrestri s  
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  

 

Deelgebied Kloosteresweg  
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Deelgebied Drieschichtsweg 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Tubbergen, Kloosteresweg 10’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 

22 januari 2019 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming 

met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 23 januari 2019  het 

ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen, Kloosteresweg 10” voor een ieder ter inzage 

gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de 

openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het ont-

werp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het de realisatie van een nieuwe loods voor het 

ter plaatse aanwezige akkerbouwbedrijf en de planologische inpassing van een be-

staande houtzagerij planologisch mogelijk.. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er zijn twee reclamanten die gebruik hebben gemaakt  

van het recht om een zienswijze in te dienen. Eén zienswijze is echter ingetrokken 

omdat na overleg met de indiener de verbeelding is aangepast naar aanleiding van 

deze zienswijze. In hoofdstuk twee wordt de overgebleven ingekomen zienswijze sa-

mengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt 

elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswij-

ze al dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Datum brief: 4 maart 2019 

Datum ontvangst: 5 maart 2019 

Documentnummer zienswijze: Wro-2018-0563 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 1 verzet zich tegen de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene uitbrei-

ding van het bouwvlak ten behoeve van de nieuwe loods.   

Reclamant gaat daarbij voornamelijk in op de locatie van de nieuw te bouwen loods 

tegenover zijn woning. Primair is de reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze 

overlast denkt te gaan ondervinden van het gebruik van deze loods. De reclamant 

geeft daarbij aan in overleg te willen treden met de initiatiefnemer om te komen tot een 

voor ieder acceptabel plan.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Op basis van de toezegging van de reclamant om te komen tot een voor ieder accep-

tabel plan is overleg gevoerd tussen initiatiefnemer, reclamant en de behandeld amb-

tenaar.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoet gekomen door naar aanleiding van 

het hierboven genoemde overleg het plan aan te passen op de volgende onderdelen: 

 

- ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - zaagac-
tiviteiten en houtbewerking" zijn geen zaagactiviteiten en/of houtbewerking toe-
gestaan; 

- maximaal 40% van het toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen en over-
kappingen in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van een houtzage-
rij; 

- Op de verbeelding is de situering van het bouwvlak behorend bij de bestem-
ming 'Agrarisch - 1' aangepast; 

- Het westelijke deel van het bouwvlak is aan de noordzijde ingekort waardoor de 
beoogde nieuwe loods op ten minste 90 meter afstand tot de bestaande woning 
aan de Kluunvenweg 11 kan worden gerealiseerd.  

 

Naar aanleiding van deze aanpassingen heeft de reclamant te kennen gegeven geen 

beroep in te stellen wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld zoals het nu 

voorligt. Een bevestiging hiervan is bijgevoegd als bijlage van het raadsvoorstel. 
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden 

ten opzicht van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzi-

gingen doorgevoerd.  

 

In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

Artikel 3.1 onder b is gewijzigd en luidt nu als volgt: 
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak", 
alsmede voor een houtzagerij, met dien verstande dat; 

- ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - zaagac-
tiviteiten en houtbewerking" geen zaagactiviteiten en/of houtbewerking is toe-
gestaan; 

- maximaal 40% van het toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen en over-
kappingen in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van een houtzage-
rij; 

 
Artikel 1.59 is aangevuld en luidt nu als volgt: 
een bedrijf waar boomstammen worden gezaagd en verwerkt tot een eindproduct zoals 
planken, tafels, stoelen, hekken en balken; 
 
Artikel 1.79 is toegevoegd (begrip 'productiegebonden detailhandel') en luidt als volgt: 
een ondergeschikte vorm van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaar-
digd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detail-
handelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 
 
Onder artikel 3.2.1 is de volgende bepaling toegevoegd: 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe gebouwen wordt slechts ver-
leend indien verzekerd is dat de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het in 
Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan binnen 6 maanden na onherroepelijk 
worden van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd/aangelegd. 
 
Artikel 3.4.2 'Niet strijdig gebruik' ontbrak en is ingevoegd. 
 
Artikel 3.4.3 onder a is gewijzigd en luidt nu als volgt: 
a. Teneinde te komen tot een goede landschappelijk inpassing wordt tot een met de 
bestemming strijdig gebruik in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aan-
leg/ uitvoering en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemmingen 
'Agrarisch - 1' en 'Groen' conform het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan; 
 
Artikel 3.4.3 onder b is gewijzigd en luidt nu als volgt: 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken overeenkomstig 
de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 6 maanden na inge-
bruikname van deze bouwwerken geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg/ uitvoe-
ring en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opge-
nomen Ruimtelijk kwaliteitsplan. 
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Artikel 5.1 onder b is aangevuld en luidt nu als volgt: 
wegen en paden, met dien verstande dat deze uitsluitend mogen worden gebruikt ten 
behoeve van het aangrenzende agrarische bedrijf en/of het agrarische gebruik; 
 
Artikel 5.1 is aangevuld met: 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm 
van in hoogte opgaand groen en groenvoorzieningen. De beplanting voor de voor 
'Groen' aangewezen gronden bestaat conform het in bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk 
kwaliteitsplan uit inheemse soorten, die jaarrond zodanig groenblijvend zijn dat deze 
het zicht op de aangrenzende bestemmingen wegnemen; 
 
In Bijlage 1 bij de regels wordt de volgende wijziging aangebracht: 
 
het Ruimtelijk kwaliteitsplan is gewijzigd in die zin dat de situering van de nieuw te 
bouwen schuur (in het Ruimtelijk kwaliteitsplan aangegeven met een C) is opgescho-
ven naar het zuiden. 

 

Op de verbeelding wordt de volgende wijziging aangebracht: 

 

Op de verbeelding is de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten – 
zaagactiviteiten en houtbewerking' vergroot in verband met de nabijheid van de woning 
Kloosteresweg 9.  
 
Op de verbeelding is de situering van het bouwvlak behorend bij de bestemming 'Agra-
risch - 1' aangepast. Het westelijke deel van het bouwvlak is aan de noordzijde inge-
kort waardoor de beoogde nieuwe loods op ten minste 90 meter afstand tot de be-
staande woning aan de Kluunvenweg 11 kan worden gerealiseerd. Daarnaast is het 
betreffende bouwvlak in beperkte mate uitgebreid richting het westen. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Tubbergen 

dd. 8 juli 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Tubbergen, Klooste-

resweg 10’ 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Tubbergen, Kloosteresweg 10' met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.BUIBPKLSTERESW10-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

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

1.3   aan-huis-gebonden beroep of bedrijf:

een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  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;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  afschermende beplanting:

beplanting met een visueel afschermende werking;

1.7  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;

1.8  agrarisch aanverwant bedrijf:

een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak 
bestaan in de vorm van het houden van dieren en/of het telen en bewerken van gewassen, maar niet in 
hoofdzaak gericht op het voortbrengen van producten, al dan niet in combinatie met het verlenen van diensten 
aan derden, zoals een gebruiksgerichte paardenhouderij;

1.9  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren;

1.10  agrarisch gebruik:

het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;

1.11  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.12  archeologische waarden:

oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van (de culturele 
overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis;

1.13  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;
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1.14  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken zijnde;

1.15  bed and breakfast:

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.16  bedrijf:

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

1.17  bedrijfsgebouw:

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

1.18  bedrijfswoning:

een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een 
persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning bij een gebouw of op een terrein wordt 
gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning;

1.19  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;

1.20  bestaand gebouw:

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;

1.21  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.22  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.23  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.24  bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016'

het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' met identificatienummer NL.IMRO.0183.1410621-vg01 dat 
op 23 mei 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen;

1.25  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.26  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;

1.27  boerderijpand:

het gebouw behorende tot het bestaande agrarisch bedrijf of het voormalige agrarisch bedrijf, waarin 
oorspronkelijk het woongedeelte en de stal/schuur was ondergebracht en dat oorspronkelijk als het 
hoofdgebouw van het agrarisch bedrijf is gebouwd;
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1.28  bomenrij:

drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als 
samenhangend element herkenbaar;

1.29  boom:

een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;

1.30  boomteelt:

de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals laanbomen, klimplanten, rozen inclusief onderstammen en 
buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en 
-struiken inclusief vruchtboomonderstammen;

1.31  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;

1.32  bouwen:

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

1.33  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.34  bouwperceel:

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

1.35  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.36  bouwvlak:

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

1.37  bouwwerk:

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

1.38  camper:

motorvoertuig dat is ingericht om te kunnen slapen en te verblijven;

1.39  casco:

de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;

1.40  cascobenadering:

benadering, gericht op behoud en versterking van landschapstypen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen landschapselementen die deel uitmaken van het casco en behouden dienen te blijven en 
landschapselementen die geen deel uitmaken van het casco en verplaatst kunnen worden vanwege agrarische, 
economische, infrastructurele en andere maatschappelijke belangen;

1.41  containerteelt

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.42  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;
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1.43  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;

1.44  dunning:

velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende 
houtopstand moet worden beschouwd;

1.45  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of 
een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.46  erfinrichtingsplan:

een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000 m3 en 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 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;

1.47  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;

1.48  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;

1.49  gebouw:

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

1.50  geluidsbelasting:

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

1.51  geluidsgevoelige functies:

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

1.52  geluidsgevoelige objecten:

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

1.53  geomorfologische waarden:

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

1.54  hakhout:

bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe weer uitlopen en waarbij periodiek afzetten voor 
de instandhouding ervan noodzakelijk is;

172      bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10



1.55  hogere grenswaarde:

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

1.56  houtopstand:

boom of landschapselement;

1.57  houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk 
worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 
van de Boswet, zoals die gold op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;

1.58  houtwal:

lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, voor de instandhouding 
waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is;

1.59  houtzagerij:

een bedrijf waar boomstammen worden gezaagd en verwerkt tot een eindproduct zoals planken, tafels, stoelen, 
hekken en balken;

1.60  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.61  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;

1.62  kap:

een dak met een zekere helling;

1.63  kappen:

het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;

1.64  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;

1.65  landgoed:

multifunctioneel gedeelte van het landelijk gebied met meerdere functies als landbouw, bosbouw, natuur- en 
landschapsbeheer, wonen, werken en recreatie, bestaande uit enkele van de volgende elementen: hoofdhuis 
(kasteel of buitenplaats of landhuis met tuin en/of park) en/of boerderijen al dan niet met gebouwde 
aanhorigheden, lanen, bos- en landbouwgronden, natuurterreinen en wateren, toebehorend aan één of meer 
natuurlijke of rechtspersonen, het welk doorgaans als een economische eenheid wordt beheerd om het als 
zodanig duurzaam in stand te houden;

1.66  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zullen de 
landschappelijke kenmerken, zoals opgenomen in bijlage 2 van de toelichting van het bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016' steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);
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1.67  landschapselement:

hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing 
van heesters en struiken en erfbos;

1.68  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;

1.69  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;

1.70  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.71  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;

1.72  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;

1.73  overige opgaande teeltvormen:

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige 
gewassen;

1.74  overkapping:

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

1.75  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen.

1.76  peil:

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;

1.77  plattelandswoning:

een woonhuis in de vorm van een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bewoond mag worden door een 
persoon of diens huishouden die niet werkgerelateerd is met het nabijgelegen agrarisch bedrijf, waartoe het 
woonhuis in het verleden als bedrijfswoning heeft behoord;

1.78  pot- en containerteelt:

het kweken van planten en bomen in potten, containers of andere houders in een substraat op een doorlatende 
of een niet-doorlatende ondergrond los van de ondergrond;
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1.79  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;

1.80  prostitutie:

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

1.81  rooien:

het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;

1.82  ruimtelijk kwaliteitsplan:

een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000 m3 en 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 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;

1.83  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;

1.84  sierteelt:

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

1.85  silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.86  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten.

1.87  tunnelkas:

elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik daarmee 
overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor bedekte teelten;

1.88  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;

1.89  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.90  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;

1.91  voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
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1.92  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;

1.93  waardevolle hoofdvorm:

de hoofdvorm van een bouwwerk, bestaande uit de oppervlakte, de goot- en bouwhoogte en de dakvorm, die 
waardevol is voor en inhoud geeft aan de cultuurhistorische en/of cultuurlandschappelijke waarden van het 
landelijk gebied;

1.94  woning:

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

2.7  de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de as van de bestemming 'Verkeer' dan wel waar geen bestemming 
geldt, de as van de weg;

  bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10       177



178      bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10



Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik; 
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak", alsmede voor een 

houtzagerij, met dien verstande dat;
1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - zaagactiviteiten en 

houtbewerking" geen zaagactiviteiten en/of houtbewerking is toegestaan;
2. maximaal 40% van het toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen en overkappingen in gebruik mogen 

worden genomen ten behoeve van een houtzagerij;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische 

waarden;
d. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen.

met daaraan ondergeschikt:

e. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
f. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
g. hobbymatig agrarisch gebruik;
h. nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
k. fiets- en wandelpaden;
l. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;
m. tuinen tot een oppervlakte van ten hoogste 900 m² (op en/of aansluitend aan het bouwvlak);
n. het bewerken van bedrijfseigen mest;

met de daarbijbehorende:

o. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
p. 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, mantelzorg en/of bed and 
breakfast;

q. paardrijbakken binnen bouwvlakken;
r. bestaande veldschuren;
s. andere bouwwerken.

3.2  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels binnen de 
bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk 
geval vervangende nieuwbouw is toegestaan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden 
vergroot.

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, tenzij bestaande 
gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak zijn gebouwd, in welk geval de bestaande buiten het 
bouwvlak gebouwde gebouwen en overkappingen tevens en uitsluitend op dezelfde locatie buiten een 
bouwvlak gebouwd mogen worden;

b. binnen een bouwvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter plaatse 
gevestigde agrarische bedrijvigheid en bedrijvigheid genoemd in 3.1 worden gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste de ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' aangeduide oppervlakte;
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d. tunnelkassen en blaastunnels zullen worden gebouwd binnen een bouwvlak of in een zone van 50 m rondom 
een bouwvlak;

e. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwvlak bedragen;
f. kelders bij bedrijfswoningen/plattelandswoningen zullen uitsluitend loodrecht onder de 

bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de 
bedrijfswoningen/plattelandswoningen bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een 
bedrijfswoning/plattelandswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;

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/plattelandswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen en aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning/plattelandswoning worden 
gebouwd;

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld:

Functie van een bouwwerk Maximale oppervlakte of inhoud 
per bouwvlak/bedrijf*

Goothoogte 
in m*

Dakhelling 
in o*

Hoogte 
in m*

Per gebouw of 
overkapping

Gezamenlijk min. max. min. max. max.

Bedrijfsgebouwen en overkappingen  - zie 3.2.1 onder 
c

1,50 6,00 18 - 12,00

Bedrijfswoningen/ plattelandswoningen, 
inclusief aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, niet zijnde overkappingen  

1000 m3 - - 4,00
+

30^ 60 9,00++

Vrijstaande bijbehorende bouwwerken en 
aangebouwde overkappingen bij de 
bedrijfswoning/plattelandswoning 

- 100 m2 - 3,00 - 60 8,00++

Teeltondersteunende kassen bij 
agrarische bedrijven  

- 500 m2 - 4,00 - - 10,00

Tunnelkassen en blaastunnels - - - - - 2,00

* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte en dakhellingen afwijkt van 
hetgeen is bepaald in het schema, worden de bestaande maatvoeringen als 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/plattelandswoning.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe gebouwen wordt slechts verleend indien verzekerd is dat 
de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan binnen 6 
maanden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd/aangelegd.

3.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. silo's, platen en mestbassins zullen worden gebouwd binnen het bouwvlak dan wel binnen een zone van 75 
m rondom het bouwvlak en op een afstand van ten minste 5,00 m vanaf houtopstanden;

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. er zullen buiten het bouwvlak geen pomphuisjes en waterbassins worden gebouwd;
d. er zullen geen paardrijbakken buiten de bouwvlakken en op een afstand van minder dan 5,00 m vanaf 

houtopstanden worden gebouwd;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal binnen het bouwvlak ten hoogste 15,00 m bedragen;
f. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van ijsbanen zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder terreinafscheidingen, zal buiten het bouwvlak 

ten hoogste 2,50 m bedragen.
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3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Vergroten bebouwing

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder c in die zin dat de 
gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt vergroot met meer dan 1.000 m³, mits:

a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan aan het gestelde in 
bijlage 4 van de toelichting van bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016', zodanig dat de bebouwing 
op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing 
op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

3.3.2  Tweede bedrijfswoning

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder e in die zin dat daar 
waar ten hoogste één bedrijfswoning aanwezig is, een tweede bedrijfswoning wordt gebouwd, mits:

a. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de doelmatige bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf, 
waarbij sprake is van een duurzaam meermansbedrijf gericht op het houden van levende have op de wijze 
van melk- en zoogkoeien, fokzeugen (varkenshouderij), fokschapen, fokgeiten, boerderijen voor pluimvee of 
fokpaarden, waarbij het gehele jaar door veel jonge dieren worden geboren;

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

c. er in het verleden niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd;
d. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies omtrent de noodzaak van een tweede bedrijfswoning is 

uitgebracht;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het bebouwingsbeeld, de 

cultuurhistorische, de waterhuishouding, natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.3  Afwijkende situering gebouwen ten opzichte van dichtst bij de weg gelegen gebouw

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder g in die zin dat 
vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken voor de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw dan wel het verlengde daarvan binnen het bouwvlak 
worden gebouwd, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.4  Afwijkende situering aan de bedrijfswoning/plattelandswoning gebouwde gebouwen en aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder h in die zin dat de 
gebouwen op minder dan 3,00 m van de voorgevel of voor de voorgevel van de 
bedrijfswoning/plattelandswoning dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke en landschappelijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.5  Vergroten inhoud bedrijfswoning/plattelandswoning

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat de 
maximaal toegestane inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning 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.

3.3.6  Vergroten oppervlakte teeltondersteunende kassen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat de 
gezamenlijke oppervlakte van teeltondersteunende kassen bij agrarische bedrijven wordt vergroot, mits:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per bouwvlak ten hoogste 1.000 m² zal bedragen;
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b. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in 
relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van de landgoederen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.7  Afwijken dakhelling

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat de 
minimale dakhelling van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt verkleind tot 0°, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld.

3.3.8  Vergroten inhoud woongedeelte binnen een boerderijpand

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat de inhoud 
van een woongedeelte binnen een boerderijpand wordt vergroot, mits:

a. de inhoud van het woongedeelte, mits gelegen onder één en dezelfde kap van het boerderijpand, ten 
hoogste de inhoud van het boerderijpand, inclusief de deel zal bedragen;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.9  Bouw nieuw boerderijpand na sloop voor het behoud van de waardevolle hoofdvorm

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat, in geval 
van gehele sloop van het boerderijpand met een bestaande inhoud groter dan 1.000 m³, een nieuw 
boerderijpand wordt gebouwd met een inhoud gelijk aan de bestaande inhoud, mits:

a. het nieuwe boerderijpand wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande waardevolle hoofdvorm;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

cultuurhistorische waarden, de waarden van de landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

3.3.10  Afwijkende bouwvormen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder i in die zin dat 
bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijfsgebouwen, mits:

a. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in 
relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;

b. voldaan wordt aan de criteria van de notitie serrestallen, zoals opgenomen in bijlage 6 van de toelichting van 
bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016';

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschappelijke waarden, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.11  Bewerken van mest

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder a in die zin dat buiten het 
bouwvlak, binnen een zone van 75 m rondom het bouwvlak, andere bouwwerken en/of installaties ten behoeve 
van het bewerken van bedrijfseigen mest worden opgericht, mits:

a. de bouwhoogte van andere bouwwerken en/of installaties ten hoogste 15,00 m zal bedragen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de 

milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.12  Pomphuisjes en/of waterbassins

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder d in die zin dat buiten 
een bouwvlak een pomphuisje en/of een waterbassin worden gebouwd, mits:

a. de oppervlakte van het pomphuisje niet meer bedraagt dan 25 m² en de hoogte niet meer bedraagt dan 
5,00 m;

b. de hoogte van een waterbassin niet meer bedraagt dan 3,00 m;
c. zonodig de in 4.5.5 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.

3.3.13  Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder d in die zin dat een 
paardrijbak buiten een bouwvlak of bestemmingsvlak wordt toegestaan, mits:

a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten hoogste 5,00 m zal 
bedragen;
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b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
c. tevens de in 3.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.

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 11.1 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 aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;

c. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
d. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover de oppervlakte van de gronden ten 

behoeve van de containerteelt per sier- en/of boomkwekerijbedrijf meer bedraagt dan 1,50 hectare, tenzij 
de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande oppervlakte geldt;

f. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak buiten een bouwvlak of een bestemmingsvlak met 
de daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor onherroepelijke planologische medewerking is 
verleend;

g. het parkeren of stallen van voertuigen op gronden die niet gerekend kunnen worden tot het eigen erf;
h. het gebruik van de gronden voor buitenopslag ten behoeve van een houtzagerij.

3.4.2  Niet strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 11.1 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 gebouwen ten behoeve van de in 3.1 onder b genoemde bedrijvigheid tot ten hoogste 40% 
van de ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' aangegeven oppervlakte;

c. 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 bedraagt;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel.

3.4.3  Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing

a. Teneinde te komen tot een goede landschappelijk inpassing wordt tot een met de bestemming strijdig 
gebruik in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken 
overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg/ uitvoering en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Groen' conform het in Bijlage 1 opgenomen 
Ruimtelijk kwaliteitsplan;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken overeenkomstig de bestemming worden 
gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 6 maanden na ingebruikname van deze bouwwerken geheel 
uitvoering is gegeven aan de aanleg/ uitvoering en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in Bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan.

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 
waarbinnen het wonen is toegelaten, 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 3.3.13 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.
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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 dan wel aanplanten van bomen en/of houtgewas met een oppervlakte van meer 
dan 0,1 hectare;

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 buiten het bouwvlak, met uitzondering van:
1. het aanbrengen van koe- en kavelpaden;
2. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten 

behoeve van het gebruik van veldschuren;
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/of het normale agrarische gebruik betreffen; 
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.
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 of 

landschapsplan.

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, bosbouw en houtproductie;
b. een schuilhut ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - schuilhut";
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke 

waarden van de bos- en natuurgebieden;
d. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;

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. andere bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen, behoudens de in 4.1 onder b genoemde gebouwen, geen gebouwen en 
overkappingen worden gebouwd.

4.2.2  Schuilhut

Voor het bouwen van een schuilhut gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - schuilhut" is maximaal één schuilhut toegestaan;
b. de maximale oppervlakte van de schuilhut zal ten hoogste 20,00 m² bedragen;
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

4.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

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 11.1 in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
b. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een 

permanent ander gebruik;
c. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
d. 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;
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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 

-leidingen.

4.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het aanleggen en verharden van wegen en/of paden die dienen ter directe ontsluiting van agrarische 
bouwpercelen;

b. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het kappen bij wijze van dunning;
3. het vellen of doen vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in artikel 15, tweede lid, 

van de Boswet;
4. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van behoud en herstel van een bestaande 

houtopstand;
c. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. worden uitgevoerd in overeenstemming met een onherroepelijke vergunning van een andere bevoegde 

instantie;
e. dienen ter uitvoering en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, ter plaatse van de dubbelbestemming 

'Waarde - Ecologie';
f. betrekking hebben op de aanleg en uitvoering van de landschapsmaatregelen zoals bedoeld in Bijlage 1.

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.

4.5  Wijzigingsbevoegdheid

4.5.1  Wijziging naar agrarisch buiten NNN ten behoeve van verplaatsing van NNN

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bos - Natuur' wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', waarbij tevens de dubbelbestemming 'Waarde - 
Ecologie' van de gronden wordt verwijderd, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikelen 4 en 5 van van het bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016' overeenkomstige toepassing zijn;

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gronden met de 
dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse noodzakelijk is 
ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland;

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet 
plaats zal vinden, wordt verwijderd;

d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 
hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een 
landschapsplan;

e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel voor 
de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden
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Artikel 5  Groen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. afschermende beplanting en bebossing;
b. wegen en paden, met dien verstande dat deze uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van het 

aangrenzende agrarische bedrijf en/of het agrarische gebruik;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte opgaand 

groen en groenvoorzieningen. De beplanting voor de voor 'Groen' aangewezen gronden bestaat conform het 
in bijlage 1 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan uit inheemse soorten, die jaarrond zodanig groenblijvend 
zijn dat deze het zicht op de aangrenzende bestemmingen wegnemen;

met daaraan ondergeschikt:

d. nutsvoorzieningen;
e. water;

met de daarbijbehorende:

f. andere bouwwerken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Niet strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 11.1 in ieder geval niet gerekend:

het verwijderen van terrein afschermende beplanting en bebossing, uitsluitend op de wijze van normaal 
onderhoud.

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1  Verwijderen afschermende beplanting

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.3.1 in die zin dat terrein 
afschermende beplanting wordt verwijderd, mits:

a. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van een goede ontsluiting van een 
recreatieterrein, dan wel indien sprake is van afschermende beplanting rond kampeerterreinen noodzakelijk 
is als gevolg van een herinrichting van de plaatsing van kampeermiddelen;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

c. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de landschappelijke inpassing zoals opgenomen 
in Bijlage 1 teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

5.5  Wijzigingsbevoegdheid

5.5.1  Wijziging naar agrarisch

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Groen' wordt gewijzigd in 
de bestemming 'Agrarisch - 1', mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel Artikel 3 van overeenkomstige 
toepassing zijn;

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodzakelijk is ten behoeve van 
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de aanpassing van de kavelstructuur;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 2.500 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.

6.2.2  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.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.3.1  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 2500 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 2500 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2500 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 2500 
m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2500 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

6.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 6.3.1 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.

6.3.3  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;
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c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden kunnen worden verstoord.

6.3.4  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.

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' 
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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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 omgevingvergunning 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 5000 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 5000 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 5000 
m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

7.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 7.3.1 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;
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c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
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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Artikel 8  Waarde - Ecologie

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding van het 
Natuurnetwerk Nederland.

8.2  Specifieke gebruiksregels

8.2.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 11.1 in ieder geval gerekend:

het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  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 10  Algemene bouwregels

10.1  Algemene bouwregels

10.1.1  Geluidszones 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 voorzover 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 zullen verminderen.

10.2  Afwijken van de algemene bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 10.1.1 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.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
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 de gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, 
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel;

e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en 
grondverzetbedrijf;

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.
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels

12.1  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

12.1.1  Doel aanduiding

De voor 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het behoud 
van de grondwaterkwaliteit als onderdeel van de drinkwatervoorziening en -winning van een 
grondwaterbeschermingsgebied.

12.1.2  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 11.1 in ieder geval gerekend:

a. een gebruik ten behoeve van een binnen deze gebiedsaanduiding voorkomende bestemming of functie, 
waardoor verslechtering van de grondwaterkwaliteit wordt veroorzaakt en/of risico’s op verontreiniging van 
het grondwater wordt vergroot;

b. het gebruik als opslag-, stort-, lozings-, of bergplaats van afvalstoffen.

12.2  milieuzone - intrekgebied

12.2.1  Aanduidingomschrijving

De voor 'milieuzone - intrekgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de 
kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening.

12.2.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. er zullen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

12.2.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.2.2 voor het bouwen 
overeenkomstig de ter plaatse voorkomende bestemmingen, mits advies is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.

12.2.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze aanduiding wordt in aanvulling op het gestelde in 
11.1 in ieder geval gerekend:

het gebruik van gronden en bouwwerken voor (glas)tuinbouw, fruit- en boomteelt. Deze bepaling is niet van 
toepassing op akkerbouw.

12.2.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen, mengen en ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
d. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond en/of 

schadelijke stoffen;
e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
f. werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden die een verandering van de waterhuishouding of 

grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.

Uitzonderingen

Het bepaalde in 12.2.5 onder vergunningplicht is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen;
b. in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op 
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grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende omgevingsvergunning.

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend dan nadat advies is gevraagd aan het 
waterleidingbedrijf.

12.3  overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan

12.3.1  Doel aanduiding

De voor 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande 
teeltvormen, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen.

12.4  reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

12.4.1  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.
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Artikel 13  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. 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;

d. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning 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'.

e. 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;

f. de bestemmingsregels van de bestemmingen 'Agrarisch - 1' ten behoeve van de inrichting van een 
camperterrein, mits:
1. het terrein uitsluitend gebruikt mag worden voor de plaatsing van ten hoogste 25 campers;
2. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap 

en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
3. het terrein op of direct aansluitend aan een agrarische bedrijfskavel of een voormalige agrarische 

bedrijfskavel wordt aangelegd. Indien daarvan geen sprake is, zal met maatwerk sprake moeten zijn 
van een goede landschappelijke inpassing;

4. 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  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt verwijderd, mits:
1. de betreffende gronden niet langer deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland;

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' en/of '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;

b. 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.
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Artikel 15  Overige regels

15.1  Parkeren

15.1.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

15.1.2  Specifieke parkeerregels bouwen

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.

15.1.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat 
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

15.1.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 15.1.2 en lid 15.1.3 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.

15.1.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 15.1.2 en lid 15.1.3 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.

15.1.6  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 15.1.2 en lid 15.1.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 
lid 15.1.4 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 15.1.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

15.1.7  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  Overgangs- en slotregels

Artikel 16  Overgangsrecht

16.1  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 16.1 sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 16.1 sub a met maximaal 
10%.

c. 16.1 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.

16.2  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 16.2 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 16.2 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. 16.2 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 17  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10 van de gemeente Tubbergen.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan
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1. Aanleiding

 -  6

Aan de Kloosteresweg 10a in Tubbergen woont de familie Hesselink. 
De familie bezit een akkerbouwbedrijf met 10 ha grond als huiskavel. 
Daarnaast huurt men elders gronden. Als nevenfunctie is er sprake 
van een houtzagerij van kleine omvang. Het overgrote deel van de 
machines, maar ook de opslag moet nu buiten plaatsvinden. Om die 
reden wenst men een uitbreiding. Na de uitbreiding is er sprake van 
een verzorgd erf zonder dat er sprake is van buitenopslag.

Om medewerking te kunnen verlenen aan de vergroting van het bedrijf 
moet er gebruik worden gemaakt van de regeling Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving (KGO). Via deze regeling kan een ondernemer een 
uitbreiding aanvragen die naar aard en omvang passend is voor de 
locatie. Als tegenprestatie voor de uitbreiding dient de ondernemer te 
investeren in de ruimtelijke kwaliteit als dat nodig blijkt te zijn. 

De gemeente Tubbergen eist voor de locatie een landschappelijke 
inpassing. In dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing 
uiteengezet door middel van een ruimtelijk kwaliteitsplan. Er wordt 
een beschrijving gegeven van de locatie en het omliggende landschap. 
Daarna worden het beleid en de uitgangspunten van de actoren in 
beeld gebracht. Dit vormt de basis voor de beschrijving van de nieuwe 
situatie, inclusief de landschappelijke inpassing en de investering die 
voldoet aan het beleid opgesteld door de gemeente Tubbergen.
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Locatie plangebied ten zuidwesten van Tubbergen (Bron: geo.overijssel.nl)

Situering bedrijf (Bron: geo.overijssel.nl)



    

2. Huidige situatie
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Het erf aan de Kloosteresweg 10a ligt op de overgang van het 
essenlandschap naar de jonge heideontginning. Het gebied ligt dan 
ook op de overgang van een gebied dat aan te duiden is als stuwwal 
(hoger) naar de grote dekzandvlakten (lagere, vlakke delen). Het reliëf is 
ontstaan tijdens de laatste ijstijd waarbij hoogteverschillen aanvankelijk 
aanwezig waren, maar waar veel verschillen verdwenen zijn door 
zandverstuivingen. Daarnaast zijn veel hoogteverschillen verdwenen 
door de grootschalige ontginning van de heide en/of de moderne 
landbouw. De omgeving van de planlocatie kent aan de noordzijde 
hoogteverschillen, maar het overgrote deel is vlak. 

Jonge heideontginning
Het plangebied ligt op de overgang van het essenlandschap naar het 
jonge heideontginningslandschap en is tussen de jaren ‘30 en ‘55 
volledig ontgonnen. De Kluunvenweg is de scheiding tussen het open 
ontginningslandschap en het meer gesloten essenlandschap. Het erf 
verschijnt rond 1955 voor het eerst op topografische kaarten. Het erf 
is relatief nieuw. Er is geen of nauwelijks sprake van cultuurhistorische 
waarden.

Het landschap
Het landschap rondom het plangebied is richting het noorden redelijk 
kleinschalig geweest door de kleine kampen die er liggen als onderdeel 
van het grootschalige essencomplex van Tubbergen. Door de jaren is 
de beplanting van de rand van de stuwwal behouden gebleven, maar is 
de openheid richting de es toegenomen. Het zuiden van het plangebied 
is aanvankelijk altijd open geweest. Gedurende de ontginning hebben 
grondgebruikers enkele perceelsranden voorzien van houtopstanden. 
In veel gevallen waren dat bomenrijen, maar er kwamen ook enkele 
houtsingels of houtwallen voor. Het landschap werd door de aanplant 

iets kleinschaliger, maar door gebruik en modernisering in de landbouw 
is het landschap weer nagenoeg volledig open geworden. Met name 
ten westen van de planlocatie zijn nog een aantal overgebleven 
houtstructuren terug te vinden. 

Nieuwe elementen
Voor de ontwikkeling van het bedrijf moet met name gekeken naar 
het zuidelijke deel. Dat is erg open. Er moet terughoudend om 
worden gegaan met de aanleg van beplantingen om te voorkomen 
dat de openheid wordt aangetast. Het landschap leent zich alleen voor 
noodzakelijke beplantingsvormen om een erf landschappelijk in te 
passen.
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Verandering landschap rondom ontwikkellocatie rond 1905, 1925 en 1955. (Bron: topotijdreis.nl)
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Erfopzet
In de oksel van de Kloosteresweg (D) en de Kluunvenweg (C) is de 
bedrijfswoning gelegen. De woning wordt dubbel bewoond. Verdere 
uitbreidingen van het bedrijf hebben langs de Kluunvenweg plaats 
gevonden. Eenuitbreiding langs de Kloosteresweg zou onlogisch zijn 
geweest, met name door de veel hogere ligging van die weg. Vanaf de 
Kluunvenweg is het bedrijf goed bereikbaar. De uitbreiding heeft tot 
gevolg gehad dat er enkele schuren (B) werden gebouwd. Op en rondom 
het erf is er sprake van enkele bestaande landschapselementen (E). 
Daarnaast heeft de initiatiefnemer in het verleden enkele knotwilgen 
aanbracht langs een bestaande sloot. Door de geringe hoogte van de 
knotbomen is dat een aangename invulling van het landschap. 
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Situering bedrijf (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)
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3. Beleid

 -  12

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. 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. 

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.

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 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.

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”. De ambitie voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen 
staat voorop. De kwaliteitsambities zijn een zichtbaar en leefbaar 
mooi landschap, sterke ruimtelijke identiteit en een continu en 
beleefbaar watersysteem. Het ontwikkelingsperspectief richt zich 
op het in harmonie met elkaar laten ontwikkelen van diverse functies 
in het buitengebied. Aan de ene kant de agrarische sector aan de 
andere kant natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In dit 
ontwikkelingsperspectief liggen plekken waar de ontwikkelruimte 
van agrarische erven beperkt is. Binnen dit ontwikkelingsperspectief 
kunnen nieuwe functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende 
erven. De gebruiker dient zijn erf zo vorm te geven dat het landschap, 
dan wel de herkenning daarvan, behouden blijft of wordt versterkt.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en lust 
en leisurelaag). 
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De locatie is aangeduid als lichtgroen wat betekent: “Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap”. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus 
gebiedskenmerken welke kenmerken diverse gebieden hebben en 
hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De gebiedskenmerken 
zijn richtinggevend op aspecten als landschap, infrastructuur, milieu, 
bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag en de laag van de 
beleving zijn niet opgenomen; deze zijn 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 omschreven als 
stuwwal met een overgang naar de dekzandvlakten. Met name aan 
de noordzijde is er sprake van hoogteverschillen, het zuidelijke deel 
is volledig vlak. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, de ontginning en de ontwikkeling in de 
landbouw verminderd. Aan de zuidkant van het plangebied zijn geen 
hoogteverschillen waarneembaar.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. Gewoonten van vroeger en 
daardoor de opbouw van ons landschap zijn wij langzaam gaan 
waarderen en proberen we nu te beschermen. Door het ontbreken 
van technieken is de jonge heideontginning één van de jongste 
landschappen. De heide werd vanaf de jaren ‘30 volop ontgonnen 
wat resulteerde in een veelal open landschap met erven die direct 
langs rechte wegen waren gelegen. Hoewel aanvankelijk nog enkele 

perceelsranden zijn aangeplant is het landschap erg open. Men 
moet met nieuwe aanplant behouden omgaan zodat de openheid 
blijft behouden. 

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

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;
- 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 lust en leisure 
laag. De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan 
een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kun-
nen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het volgende 
uit het KiGO 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 
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Links: Natuurlijke laag, de locatie ligt in een gebied aangeduid als “stuwwallen”. Rechts: Laag van Cultuurlandschap, locatie is omschreven als “jonge heideontginning”. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 
de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 
grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benade-
ring. 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 func-
ties in het buitengebied.’’

Om de bijdrage KiGO te bepalen is er een berekening opgesteld. Om 
de uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren moet het bouw-
blok met 4020 m2 vergroot worden. Daarentegen kan het bestaande 
bouwblok op twee plekken aangepast worden. De nette vergroting 
bedraagt daardoor 3664 m2. In de tabel op de rechterpagina zijn deze 
wijzigingen opgenomen. Landschappelijke inpassingen die de bestem-
ming bos/natuur of groen krijgen kunnen meegenomen worden als 
afwaardering. Het subtotaal bedraagt € 53.088,-. Functioneel aan het 
buitengebied verbonden bedrijven dienen 25% van het voorgaande 
subtotaal te investeren. Van het nieuwe subtotaal á € 13.272,- mogen 
10% ontwerp- en advieskosten (landschappelijk) afgetrokken worden 
net als de kosten van het kwaliteitsteam. In dit geval is er sprake ge-
weest van één bezoek. Het bedrag dat geïnvesteerd dient te worden 
komt daardoor uit op € 11.694,80. 

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 verwijde-
ren. De knotwilgen aan de achterzijde van het erf maken geen onder-
deel uit van de cascokaart. Met de voorgenomen ontwikkeling worden 
er evenmin elementen verwijderd of verplaatst die in strijd zijn met het 
casco beleid. Gesteld kan worden dat de ontwikkeling geen negatieve 
invloed heeft op het gestelde beleid. 
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Fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. 
(Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)

KGO berekening voor de ruimtelijke investering.
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het uitbreiden van het bestaande bedrijf.

Uitgangspunten gemeente Tubbergen:

- Het landschappelijk inpassen van het bedrijf.
- Ontwikkeling conform KGO en Casco beleid.
- Het opstellen van een ruimtelijke kwaliteitsplan.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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Het bestaande erf met de bedrijfswoning (A) blijft in de nieuwe 
situatie ongewijzigd. De bestaande bijgebouwen (B) zijn degelijk 
en de erfsituatie is niet onlogisch. Om het ruimtegebrek evenals 
de opslag van materialen en materieel op te lossen wordt een 
nieuwe schuur (C) gebouwd. De positionering van de schuur op de 
gegeven locatie is logisch ten opzichte van de ontwikkeling van het 
erf. De uitbreiding heeft immers steeds plaats gevonden parallel 
aan de Kluunvenweg. Het plaatsen van de schuur achter de woning 
en bestaande schuren zou niet logisch zijn. Door de hoge ligging 
van de Kloosteresweg zou de open structuur van het landschap 
te veel aangetast worden. De ordening van gebouwen langs de 
Kluunvenweg heeft een veel minder grote impact op het landschap 
en is eenvoudiger in te passen. 

Om de schuur functioneel te kunnen benutten wordt er rondom 
erfverharding aangelegd (D). Het bedrijf is vanaf de Kluunvenweg in 
principe erg goed en robuust ingepast (E). Er is echter veel gebruik 
gemaakt van laurier en naaldhout. Om te kunnen voldoen aan de 
landschappelijke inpassing wordt laurier en naaldhout grotendeels 
verwijderd om plaats te maken voor de aanplant van inheems 
plantmateriaal. Hoewel een deel van de beplanting, en dus ook 
een deel van aangeplante knotwilgen (P) moet verdwijnen, blijven 
de knotwilgen (F) langs de watergang behouden. De knotwilgen 
hebben zonder meer een belangrijke bijdrage aan de inpassing van 
het erf. De bomen worden niet hoog en zorgen er daarom voor dat 
het open karakter van het landschap blijft behouden. 

Aan de andere kant van de schuur wordt een 7 meter brede 
houtsingel (G) aangebracht. Daarmee wordt het erf vanuit de 
westelijke kant robuust ingepast. De aanplant van de houtsingel is 

inheems. Het beheer van de houtsingel bestaat uit het periodiek 
afzetten van de beplanting waardoor er hakhout ontstaat. Er worden 
geen overstaanders behouden. Boomvormers hebben namelijk een 
nadelig effect voor het behoud van het open karakter. 

Maatregelen basisinspanning:

Aanplant E:  Het verwijderen (vellen) van naaldhout 
 en laurier. Bestaande inheemse   
 beplanting wordt gespaard. Na velling 
 worden er 200 stuks inheems  
 bosplantsoen aangeplant. De aanplant  
 bestaat uit zomereik, liguster, hazelaar  
 en lijsterbes. De maatvoering is 80-100  
 (hoogte in centimeters). De plantafstand 
 is willekeurig, afhankelijk van de  
 ontstane gaten in de bestaande  
 houtsingel. Geadviseerd wordt om de  
 laurier direct langs de Kluunvenweg in 
 een later stadium te vellen. Daarmee 
 blijft het bedrijf, ondanks een excoot,  
 goed ingepast tijdens de omvorming.

Aanplant G: Het aanplanten van 300 stuks inheems  
 bosplantsoen. De plantafstand tussen  
 de rijen bedraagt 1 meter, in de rijen 1,5 
 meter. De maat van de beplanting   
 bedraagt 80-100 (hoogte in centimeters).
 De aanplant bestaat uit hazelaar,  
 zomereik, Gelderse roos, inlandse   
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Fragment uit algeheel plan. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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A: Te behouden bedrijfswoning.

B: Te behouden schuren.

C: Nieuw te bouwen schuur.

D: Erfverharding (deels aan te passen).

E: Bestaande erfbeplanting. Uitheemse soorten 
 worden (grotendeels) verwijderd om ruimte te  
 maken voor de nieuwe aanplant van zomereik,  
 liguster, hazelaar en lijsterbes. Door de ingreep  
 krijgt de houtsingel een uitstraling die meer  
 passend is bij het landschap. De bestaande  
 breedte van het element maakt het element  
 robuust in dit landschap en wordt daarom  
 gehandhaafd. Na de ingreep is er praktisch  
 gezien geen laurier en/of naaldhout aanwezig.

F: Bestaande knotwilgen.

G: Aan te planten houtsingel, 6 rijen breed met  
 inheems assortiment. Beheer als hakhout.  
 Plantafstand: 1 meter tussen de rijen, 1,5 meter  
 in de rij. Totale aanplant 300 stuks in de maat  
 80-100 in een gelijke verdeling van de soorten  
 hazelaar, zomereik, Gelderse roos, inlandse  
 vogelkers en lijsterbes.

H: Bestaande houtopstand (niet in eigendom).

I: Gronden in agrarisch gebruik (ook eigendom  
 derden).

J: Tuin/gras/gazon.

K: Kluunvenweg.

L: Kloosteresweg.

M: Afwaardering van agrarisch bedrijf naar groen á  
 274 m2.

N: Nieuwe grens bestemming agrarisch bedrijf.

O: Afwaardering van agrarisch bedrijf naar 
 agrarisch á 82 m2.

P: Te vellen bestaande (heester) beplanting en  
 knotwilgen.
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 vogelkers en lijsterbes in een gelijke  
 verdeling. 

De basisinspanning mag niet opgevoerd worden als investering 
zoals benodigd vanuit het KGO beleid. Er moet een aanvullende 
inspanning worden gedaan. De initiatiefnemer is eigenaar van een 
bosperceel aan de Uelserweg - Drieschichtsweg. Het bosperceel is 
3 hectare groot. Er zijn meerdere aspecten die aangemerkt zouden 
kunnen worden als extra kwaliteitsimpuls. Wel is er een verschil in 
prioriteit van uitvoering evenals de impact op de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Het bos moet bijvoorbeeld ontdaan worden 
van vogelkers en achterstallig onderhoud naar aanleiding van een 
storm. De initiatiefnemer wil echter liever een bijdrage leveren die 
fysiek aanwezig is met een maatschappelijk karakter. 

Feit is dat de noordzijde van het bosperceel grenst aan een 
belangrijke recreatieve route via een betonfietspad (B). Het is een 
knooppunt van Routenetwerken Twente. Deze organisatie voorziet 
in de routing en de verbetering van fietspaden. Er heeft een overleg 
met deze organisatie plaatsgevonden over het plaatsen van een 
schuilhut. Uit het overleg is gebleken dat het plaatsen van een 
schuilhut een aangename aanvulling is op het bestaande aanbod. 
Voorwaarde is dan wel dat de schuilhut (A) zo dicht mogelijk nabij de 
kruising van de Uelserweg (G) en de Drieschichtsweg (E) is gelegen. 
Op de rechterpagina is een situatie opgenomen. Als inspiratie is 
een bestaande schuilhut gebruikt die op meerdere plaatsen in de 
gemeente voorkomt. De uitstraling en de omvang blijken perfect te 
zijn. De schuilhut krijgt dan ook een afmeting van ca. 4,7 x 4 meter 
(grondvlak) inclusief overkappingen. De hoogte van het bouwwerk 
bedraagt 3,7 meter. In tegenstelling tot de foto krijgt deze schuilhut 

aan de voorzijde een balustrade. Door de balustrade is de helft van 
de voorzijde open. De balustrade wordt gemaakt en gebruikt om 
fietsen te stallen. De beperkte afmeting van de schuilhut, maar ook 
het feit dat er geen extra ruimte nodig is voor fietsen, zorgt ervoor 
dat er slechts 5 bomen (H) moeten wijken van geringe omvang. 
Daarmee worden de beeldbepalende en/of cultuurhistorische 
waarden waar mogelijk behouden van de bestaande houtopstand 
(D). De definitieve tekening van de schuilhut wordt ten tijde van de 
omgevingsvergunning aangeboden.

De kosten voor het leveren, maken en plaatsen van het bouwwerk 
zijn geraamd op € 13.189,-. Daarnaast zullen er 5 bomen geveld 
moeten worden. De kosten daarvan bedragen € 500,-. Tenslotte 
worden er door Routenetwerken Twente panelen gemaakt die de 
initiatiefnemer op hangt in de schuilhut. Het betreft een paneel 
met route en een paneel met informatie over de streek. De kosten 
daarvoor bedragen € 1100,-. De panelen worden opgemaakt en 
geleverd door Routenetwerken Twente. 

De hoogte van de investering moet tenminste € 11.694,80 
bedragen. De voorgenoemde investering bedraagt (afgerond) € 
14.750,-. Om meer ruimtelijke kwaliteit toe te kunnen voegen worden 
enkele werkzaamheden uitgevoerd in het betreffende bos van de 
initiatiefnemer. 
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Situatie en detail schuilhut. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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A: Nieuw te bouwen schuilhut.
B: Betonfietspad (Drieschichtsweg). 
C: Vrijliggend fietspad (Uelserweg).
D: Bestaand bosperceel.
E: Houtopstanden bestaand.
F: Grond in agrarisch gebruik.
G: Uelserweg.
H: Te vellen bomen.

Situatie Situatie

Detail
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In het bos worden op een drietal plekken aangebrachte naaldbomen 
geveld. De velling maakt plaats voor de aanplant van inheemse 
beplanting. De grove den, zomereik, lijsterbes en de hazelaar worden 
aangeplant in een gelijke verhouding. De maatvoering bedraagt 60-
100 (hoogte in centimeters) met een verwacht totaal aantal van 
250 stuks. Daarnaast worden eerder aangebrachte rhododendron, 
laurier en naaldhout verwijderd / geveld aan de westelijke lange 
zijde van het bosperceel. Indien mogelijk wordt nieuwe beplanting 
zoals eerder benoemd aangeplant om het bos te laten herstellen. 

- Vellen naaldbomen (4 manuren/kettingzaag)  € 240,--
- Vellen overige hout oostzijde (3 manuren/kettingzaag) € 175,--
- Uitslepen naaldbomen (16 manuren)   € 825,--
- Tractor en versnipperaar (2 machineuren)   € 195,--
- Leveren beplanting (250 stuks)    € 325,--
- Aanplanten beplanting (3 manuren)   € 155,--

Totale kosten voor beoogde kwaliteitsverbetering: € 1.915,--

Naast de eerdere genoemde post van € 14.750,-- wordt er € 1.915,-- 
extra besteed aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Totaal 
investeert de initiatiefnemer een bedrag van € 16.665,--. Gelet op 
de hoogte van de gevraagde investering van € 11.500,-- (afgerond) 
kan gesteld worden dat er ruimschoots voldaan wordt aan de 
verplichting. De ontwikkeling als voorgenomen is daarmee positief 
in het kader van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving.
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A: Het vellen van naaldbomen. De  
 naaldbomen vormen een drietal  
 groepen. Na velling worden de 
 plekken aangeplant met een  
 inheems bosplantsoen met soorten  
 als lijsterbes, grove den, zomereik  
 en hazelaar. Het assortiment sluit  
 daarmee aan bij het bestaande bos.  
 Totale aanplant bedraagt circa 250  
 stuks in de maat 60-100 (hoogte in  
 centimeters).
B/C: Vellen/verwijderen van ongewenste  
 soorten als laurier, rhododendron  
 en naaldhout. Indien mogelijk na  
 velling aanplant van inheemse  
 soorten als lijsterbes, grove den,  
 zomereik en hazelaar.
D: Begrenzing bos.

Bron: geo.overijssel.nl
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