Bestemmingsplan

Mander, Uelserweg 125

Status: vastgesteld

Status:
Datum:
IMRO-Code:
Auteur(s):

vastgesteld
NL.IMRO.0183.MANBPUELSERWEG125VG01

Mander, Uelserweg 125

Inhoudsopgave
Toelichting

5

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1
Aanleiding
1.2
Ligging en begrenzing plangebied
1.3
Vigerend bestemmingsplan
1.4
De bij het plan behorende stukken
1.5
Leeswijzer

7
7
7
7
8
8

Hoofdstuk 2 Het plan
2.1
Huidige situatie
2.2
Toekomstige situatie

9
9
10

Hoofdstuk 3 Beleid
3.1
Rijksbeleid
3.2
Provinciaal beleid Overijssel
3.3
Gemeentelijk beleid

11
11
12
16

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
4.1
Vormvrije m.e.r.-beoordeling
4.2
Milieuzonering
4.3
Bodem
4.4
Geluid

21
21
22
22
23

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

24
25
26
27
28
29

Luchtkwaliteit
Externe veiligheid
Water
Ecologie
Archeologie en Cultuurhistorie
Verkeer / parkeren

Hoofdstuk 5 Juridische toelichting
5.1
Planopzet en systematiek
5.2
Toelichting op de regels

31
31
31

Hoofdstuk 6

35

Economische uitvoerbaarheid

Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.1
Vooroverleg
7.2
Zienswijzen

37
37
37

Bijlagen bij toelichting

39

Bijlage 1

Landschappelijke inpassing - Uelserweg 125

40

Bijlage 2

Akoestisch onderzoek - Uelserweg 125

42

Bijlage 3

Watertoets

79

Bijlage 4

briefnotitie natuurwaarden - Uelserweg

82

Regels
2

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

91

Hoofdstuk 1
Artikel 1
Artikel 2

INLEIDENDE REGELS
Begrippen
Wijze van meten

93
93
101

Hoofdstuk 2
Artikel 3
Artikel 4

BESTEMMINGSREGELS
Horeca
Waarde - Archeologie 4

103
103
107

Hoofdstuk 3
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11

ALGEMENE REGELS
Anti-dubbeltelregel
Algemene bouwregels
Algemene gebruiksregels
Algemene aanduidingregels
Algemene afwijkingsregels
Algemene wijzigingsregels
Overige regels

109
109
110
111
112
114
115
116

Hoofdstuk 4
Artikel 12
Artikel 13

OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Overgangsrecht
Slotregel

117
117
118

Bijlagen bij de regels

119

Bijlage 1

Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie

120

Bijlage 2

Landschappelijke inpassing Uelserweg 125

122

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

3

4

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

Toelichting

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

5

6

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding
Aan de Uelserweg 125 te Mander is de horecagelegenheid Ria's Eetcafe gevestigd. De eigenaren van de
horecagelegenheid hebben een plan ontwikkeld. De bestaande parkeergelegenheid ter plaatse is niet toereikend
voor het aantal bezoekers en initiatiefnemers wensen zodoende de parkeergelegenheid uit te breiden.
Het bestaande bestemmingsvlak voor het horecabedrijf biedt geen ruimte voor verdere uitbreiding van de
parkeervoorzieningen. Aan de overzijde van de Vleerweg is hiervoor wel ruimte gevonden en hiervan kan
gebruik gemaakt worden onder voorwaarde van het aantonen van een goede ruimtelijke ordening en
landschappelijke inpassing. Middels voorliggend bestemmingsplan wordt het voornemen in planologisch-juridisch
opzicht mogelijk gemaakt.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied bestaat uit de locatie Uelserweg 125 en de gronden aan de overzijde van de Vleerweg welke
gebruikt gaan worden als parkeervoorziening. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente
Tubbergen, tussen Mander, Vasse en Manderveen. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente
Tubbergen, sectie C, perceelsnummers 3125 en 3427. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied
weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied aan de Uelserweg 125 te Mander (bron: Google Maps)

1.3 Vigerend bestemmingsplan
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016'. Dit bestemmingsplan is door de
gemeenteraad van Tubbergen op 23 mei 2016 en is op 18 augustus 2016 in werking getreden. Inmiddels is het
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In figuur 1.2 is een fragment uit de verbeelding van dit
bestemmingsplan opgenomen.
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Figuur 1.2: Uitsnede bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)
Aan het plangebied is de bestemming 'Horeca' toegekend met een maatvoering 'maximum oppervlakte (m2):
750'. Daarnaast geldt ter plaatse de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduidingen
'milieuzone - intrekgebied' en 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan'.
Ter plaatse van de uitbreiding van de parkeervoorzieningen geldt de bestemming 'Agrarisch - 1'. Daarnaast geldt
ter plaatse de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduidingen 'milieuzone grondwaterbeschermingsgebied', 'milieuzone - intrekgebied' en 'overige zone - geen boom- en sierteelt
toegestaan'.
Het geldende bestemmingsplan biedt daarmee geen mogelijkheden om de parkeervoorzieningen te realiseren.
De agrarische bestemming voorziet niet in de mogelijkheid om parkeervoorzieningen ten behoeve van de
horecagelegenheid te realiseren. Een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

1.4 De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Mander, Uelserweg 125' bestaat naast deze toelichting uit de volgende
stukken.
Verbeelding, schaal 1:1000 (identificatie NL.IMRO.0183.MANBPUELSERWEG125-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5 Leeswijzer
De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en
het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld. In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch
opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt
ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2

Het plan

2.1 Huidige situatie
In de huidige situatie is er aan de Uelserweg 125 te Mander reeds sprake van een horecagelegenheid met
parkeervoorzieningen. De horecagelegenheid ligt aan de Uelserweg en de afslag richting de Vleerhoeksweg.
Omliggend aan het bedrijfsperceel zijn agrarische gronden gelegen. Aan de overzijde van de Uelserweg is een
bedrijfsperceel en diverse woonerven aanwezig. Onderstaand is een recente luchtfoto en aanzicht
weergegeven.

Figuur 2.1: huidige situatie in de omgeving van het plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

Figuur 2.2: aanzicht Uelserweg 125 op de hoek Uelserweg en Vleerhoeksweg (bron: Google Maps)
Aan de noordzijde van de Vleerhoeksweg is momenteel een groenstructuur met toerit richting het woonerf
Vleerhoeksweg 29 aanwezig. De gronden maken onderdeel uit van het agrarisch cultuurlandschap ter plaatse.
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2.2 Toekomstige situatie
De toekomstige situatie binnen het plangebied voorziet in de horecagelegenheid Ria's Eetcafe met omliggend
bijbehorende voorzieningen. Nieuwe toevoeging hierin is de parkeerplaats ten noorden van de Vleerhoeksweg.
De parkeerplaats biedt ruimte voor 24 personenauto's en is een aanvulling op de reeds bestaande
parkeergelegenheid. Onderstaand is deze ontwikkeling weergegeven, tevens in groter formaat en toelichting
opgenomen in Bijlage 1.
Initiatiefnemer beoogt om deze locatie voor parkeergelegenheid te benutten vanwege meerdere redenen. In
eerste instantie is gekeken naar gronden in aansluiting van de bestaande parkeerplaats (ten westen). Deze
gronden zijn echter actief in gebruik voor agrarische cultuurgrond en niet in eigendom. De eigenaar van deze
gronden wenst deze bruikbare agrarische gronden niet zonder meer te verkopen. Bovendien geldt dat bij
uitbreiding van parkeerplaatsen aan deze zijde bezoekers over de reeds bestaande parkeerplaats en langs de
Vleerhoeksweg moeten lopen om de ingang van de horecagelegenheid te bereiken. Dit komt de
verkeersveiligheid ter plaatse niet ten goede. Door de parkeerplaats overwegs te situeren en één in- en uitgang
te creëren blijft de situatie ter plaatse overzichtelijk en duidelijk voor bezoekers.

Figuur 2.3: Toekomstige situatie nabij Ria's Eetcafe (bron: Hannink Landschapsvormgeving)
Ten behoeve van het voornemen worden een aantal bomen aan de zijde van de Uelserweg geveld, alwaar
nieuwe aanplant zal plaatsvinden. Hier blijven overigens wel een viertal bomen behouden, zodat ook op de korte
termijn het groene aanzicht behouden blijft. De parkeerplaats wordt omgeven door nieuwe groenstructuren in de
vorm van hagen aan de west- en noordzijde en een houtwal aan de oostzijde. De parkeerplaats heeft een
ontsluiting op de Vleerhoeksweg.
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Hoofdstuk 3

Beleid

3.1 Rijksbeleid
3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop
staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben
decentrale overheden beleidsvrijheid.
De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan.
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:
Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal,
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de
Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet
ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in
aard (beleidsmatig versus procesmatig):
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die nodig zijn om het
vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor een goed
systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en
besluitvorming bij verschillende overheden.
Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze benoemd zijn in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het
rijksbeleid.
3.1.2

Ladder voor duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6, leden 2 t/m 4 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijven voor dat van een nieuwe
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er
sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de
behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand
stedelijk gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied
in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.
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De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is
gehouden met het voorkomen van leegstand.
De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld
door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor
de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.
Onderhavig plan
Aan de Uelserweg 125 in Mander wordt het bestemmingsvlak voor 'Horeca' met circa 1.000 m² vergroot om de
uitbreiding van parkeervoorzieningen te kunnen accommoderen. Het bedrijfsperceel heeft in de huidige situatie
een oppervlakte van circa 1.500 m² en totaal ontstaat hiermee een bedrijfsperceel van 2.500 m2. Op het toe te
voegen perceel worden geen bebouwingsmogelijkheden gecreeërd. Zoals aangegeven gaat het enkel om extra
ruimte voor parkeergelegenheid.
De behoefte aan de parkeergelegenheid ontstaat vanuit de aard van de activiteiten van horecagelegenheid Ria's
Eetcafé. De gelegenheid betreft een goedlopend eetcafé dat een behoorlijke hoeveelheid bezoekers trekt. Het
eetcafé is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, op enige afstand van omliggende kernen.
Veel bezoekers komen dan ook met de auto en parkeren nabij het restaurant. Hiervoor zijn in het verleden reeds
een grote hoeveelheid parkeerplaatsen direct omliggend aan het restaurant aangelegd. Het huidige
bedrijfsperceel bestaat hierdoor voornamelijk uit de bebouwing voor het restaurant met een terras, de
bedrijfswoning (met een bescheiden tuin) en voor het overige uit parkeerplaatsen en verharding. Het is
redelijkerwijs niet mogelijk om op het huidige bedrijfsperceel meer parkeergelegenheden te creëren.
Als gevolg hiervan parkeren bezoekers regelmatig in de bermen van de Vleerhoeksweg en bij de toerit richting
Vleerhoeksweg 29. De parkeerproblematiek is zowel voor de eigenaren van het restaurant als voor de directe
omgeving niet gewenst. Getracht is om omliggend aan het huidige bedrijfsperceel gronden in eigendom te
verkrijgen. Dit is direct aansluitend aan het huidige bedrijfsperceel niet mogelijk en gewenst en als gevolg
hiervan is aan de noordzijde van de Vleerhoeksweg een perceel van circa 1.000 m² aangewezen als geschikte
locatie voor het creëren van in totaal 24 parkeerplaatsen.
Het voornemen zorgt ervoor dat alle bezoekers van de eetgelegenheid kunnen parkeren op de eigen gronden
van de horecagelegenheid, dit zodat de parkeerdruk aan de straatzijden van (met name) de Vleerhoeksweg
verdwijnt. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat in de omgeving van het restaurant geen openbare
dan wel particuliere parkeersplaatsen aanwezig zijn waarvan gebruik gemaakt kan worden. De omgeving
kenmerkt zich door verschillende woonerven en (agrarische) bedrijfspercelen. De Uelserweg en de
Vleerhoeksweg zijn niet voorzien van parkeervakken voor auto's.
Het voornemen voorziet daarmee resumerend in een concrete behoefte vanuit de eigenaren van de
horecagelegenheid binnen het plangebied. De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast in de omgeving en de
parkeerdruk op de overige gronden neemt als gevolg van het voornemen af.

3.2 Provinciaal beleid Overijssel
3.2.1

Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel 2017 geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer.
Hierin worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in
samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder andere een
structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie is op 12 april 2017 vastgesteld en op 1 mei
2017 in werking getreden.
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle
initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.
De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte,
bestaande bebouwing en infrastructuur.
Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde
en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en
samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de
ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van
de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel
12
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om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan
woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.
De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit
van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met bestaande kwaliteiten. De Catalogus
Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten
worden, is daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het
koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit van
de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv.
herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale
kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het bieden van ruimte aan
initiatieven van onderop.
3.2.2

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 2017. 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.
3.2.3

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de
Omgevingsvisie Overijssel 2017 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:
generieke beleidskeuzes;
ontwikkelingsperspectieven;
gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.
Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt
in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op
neer dat eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan
plaatsvinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones enzovoorts. De generieke
beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.
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 ontwikkelingsperspectieven 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 ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de
ontwikkelingsperspectieven.
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Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap,
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.

Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: provincie Overijssel)
Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel
Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende
beeld.
Generieke beleidskeuzes
Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. In Hierbij is
onder andere het principe van 'zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik' (artikel 2.1.3) van belang die er voor staat dat
in eerste instantie bestaande bebouwing en stedelijk gebied wordt benut, voordat er nieuwbouw in de groene
omgeving plaatsvindt.
In artikel 2.1.3 is onder meer bepaald dat bestemmingsplannen uitsluitend voorzien 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 bebouwde
gebied en ruimtes binnen het bestaande bebouwde gebied ook niet geschikt te maken zijn door herstructurering
en transformatie. Daarnaast moet aannemelijk zijn gemaakt dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik
binnen het bestaande bebouwde gebied optimaal zijn benut.
In het onderhavige geval gaat het om een bestaande horecagelegenheid in het buurtschap Mander. De
gebruiksmogelijkheden op het huidige bedrijfsperceel zelf zijn volledig benut ten behoeve van de
horecagelegenheid en parkeren. Op eigen terrein is onvoldoende plaats voor het parkeren voor auto's van
bezoekers. In verband met een efficiënte bedrijfsvoering en logistiek is het een vereiste dat de
parkeervoorziening in directe nabijheid van de horecagelegenheid wordt gerealiseerd. De projectlocatie aan de
overzijde van de Vleerhoeksweg, in agrarisch gebied, voldoet aan deze eis van nabijheid. Voor overige percelen
in de omgeving geldt dat deze niet in eigendom zijn te krijgen. Voor het overige zijn er in de omgeving geen
14
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percelen met een oppervlakte als benodigd (circa 1.000 m2) aanwezig die, al dan niet na transformatie,
beschikbaar zijn voor het realiseren van een parkeervoorziening. Zowel in de directe nabijheid als op verdere
afstand zijn dergelijke percelen niet beschikbaar.
Met een beperkte uitbreiding bestaande uit verharding en omliggend groenstructuren wordt daarmee voldaan
aan het zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Daar komt bij dat de ontwikkeling landschappelijk ingepast wordt.
Ontwikkelingsperspectieven
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de
ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, de locatie is gearceerd (bron:
provincie Overijssel)
Het plangebied is aangegeven als 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. Dit
ontwikkelingsperspectief 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, dienen nadrukkelijk te
worden verbonden 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.
In onderhavige situatie is sprake van de aanleg van een parkeervoorziening ten behoeve van een bestaand
bedrijf dat gelegen is in het buitengebied. De parkeerplaats bevindt zich nabij het bestaande bedrijfsperceel en
in nabijheid van overige stedelijke functies. De parkeervoorziening wordt landschappelijk ingepast waarmee de
overgang van de verharding naar het omringende buitengebied een passende overgang kent.
Gebiedskenmerken
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Voor het plangebied gelden de volgende gebiedskenmerken:
natuurlijke laag: Dekzandvlakte en ruggen
laag van het agrarisch cultuurlandschap: Essenlandschap
stedelijke laag: n.v.t.
lust- en leisurelaag: Donkerte
Het plangebied maakt deel uit van het buitengebied nabij Mander. Het perceel kent momenteel een agrarische
functie. De natuurlijke laag en de laag van het agrarische cultuurlandschap zijn zichtbaar in het plangebied. Het
landschapsplan dat opgesteld is om de parkeerplaats mogelijk te maken heeft zoveel mogelijk rekening
gehouden met de gebiedskenmerken. Dit geldt ook voor de dekzandvlakte en ruggen. Geconcludeerd wordt dat
dit plan geen afbreuk doet aan de natuurlijke laag.
De ontwikkeling van de parkeerplaats is zeer kleinschalig en bevindt zich aansluitend aan de stedelijke functies
nabij de Uelserweg. Het plan doet daarmee geen afbreuk aan de kenmerken van het essenlandschap. Daar komt
bij dat deze functie landschappelijk wordt ingepast. Door het omzomen van het plangebied door een houtwal en
hagen met inheems plantgoed worden de auto's vanuit het landschap aan het zicht onttrokken en de
groenstructuur langs het plangebied versterkt.
De stedelijke laag is in dit geval niet van toepassing. Voor wat betreft de lust- en leisurelaag geldt het kenmerk
'Donkerte'. Langs de Uelserweg is regulier straatverlichting aanwezig. De parkeerplaats zelf wordt niet verlicht.
Verkeersbewegingen vinden over het algemeen bij daglicht plaats. Het plan past daarmee binnen de kenmerken
van deze laag.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten planologische wijziging volledig
in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1

Structuurvisie Tubbergen

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.
Visie op hoofdlijnen
De rode draad door de structuurvisie vormt de samenhang tussen de begrippen ‘sociaal’, ‘vitaliteit’ en‘ruimte’.
Deze begrippen beïnvloeden elkaar continu en alleen in een goede balans dragen ze bij aan leefbaarheid,
vitaliteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Deze begrippen hebben in deze structuurvisie een plek gekregen in de drie
hoofdkeuzes: een vitale sociale infrastructuur, economische dynamiek en vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid.
Hoofdlijnen beleidsthema’s
In de structuurvisie heeft de gemeente diverse beleidsthema’s benoemt waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten
en afwegingskaders voor initiatieven en ontwikkelingen vanuit de thema’s Wonen, Werken, Voorzieningen,
Recreatie en toerisme, Landschap en ruimtelijk karakter, Verkeer en infrastructuur, Milieu en duurzaamheid
worden genoemd.
Deze thema’s worden meegenomen in het afwegingsproces. De thematische kaders dragen bij aan het dichterbij
brengen van de hiervoor benoemde drie integrale hoofdkeuzen. In dit kader zijn met name de thema’s Werken
en Landschap en ruimtelijk karakter van belang.
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 ‘biobased
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
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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
bekijkt 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 de afweegbare ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, is de
zonering uit het Reconstructieplan Salland en Twente van belang: landbouwontwikkelingsgebied (LOG),
extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden.
Ruimtelijke kwaliteit: Landschap, water en cultuurhistorie
Behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, de natuur en cultuurhistorie staat voorop. De
gemeente heeft een belangrijke rol als ‘hoeder’ van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De gemeente ziet hier
ook een belangrijke taak voor de samenleving: door het tonen van respect en het aanhaken op kwaliteiten bij
een goede landschappelijke inpassing van ontwikkelingen. Met inachtneming van deze randvoorwaarden krijgen
de landbouw, de natuur, maar ook de sector recreatie en toerisme de ruimte om zich verder te ontwikkelen.
Behoud en herstel van het kleinschalige groene karakter kan gekoppeld worden aan de ontwikkeling van
verschillende functies: het gebied gaat dus niet ‘op slot’. De gemeente zet verschillende instrumenten in voor het
behoud van de kwaliteiten. Naast het bestemmingsplan en welstand, is voor de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied de provinciale beleidslijn Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van belang. Samen met Dinkelland
heeft Tubbergen het “Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) opgesteld (zie
paragraaf 3.3.2). Dit beleidskader biedt de gemeenten handvatten voor de afweging van een initiatief en
anderzijds de initiatiefnemer inspiratie voor een goede landschappelijke inpassing. Daarnaast is het cascobeleid
ontwikkeld, specifiek om de schaalvergroting in de grondgebonden landbouw in goede banen te leiden (zie
paragraaf 3.3.4).
Toets
Het voornemen voor uitbreiding van de parkeergelegenheid bij de bestaande horecagelegenheid in het
plangebied zorgt voor een invulling van een concrete behoefte. Het plan zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat
om de auto's van gasten te kunnen parkeren en levert hiermee indirect een bijdrage aan het versterken van de
toeristische en reacreatieve infrastructuur van de gemeente Tubbergen. Bij de planvorming is rekening
gehouden met de ruimtelijke kwaliteit door het opstellen van een landschapsplan waarin groene structuren
worden toegevoegd om de parkeervoorziening in te passen. Het plan zorgt hiermee voor een goede balans in
enerzijds de verharding voor de parkeerplaats en de investering in het groen om de landschappelijke kwaliteiten
zoveel mogelijk te waarborgen.
3.3.2

Nota 'De casco benadering in Noordoost-Twente'

De gemeente Tubbergen heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente' vastgesteld. Het
Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Het is een
gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle
cultuurlandschap met een variatie in open en een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de
grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van
landschapselementen op perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt tot een afname van
landschapsdiversiteit. De gemeente Dinkelland heeft samen met de provincie Overijssel en de gemeenten
Tubbergen, Losser en Oldenzaal 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.
Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de casco benadering. Voor
de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als beoordelingskader voor ingrepen in het landschap. Aan de
hand van de casco-kaart (figuur 3.4) kan bezien worden of landschappelijke structuren deel uitmaken van het
casco.
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Figuur 3.4: Fragment casco-kaart (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)
Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco behoort of niet;
daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn:
1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit
de cascokaart.
2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart.
3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element
ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking
compensatie).
Toets
Binnen het plangebied ligt nabij de Uelserweg een element dat onderdeel uitmaakt van het casco (groen
element). Tevens is op de kaart een agrarisch bouwblok aangegeven op de locatie. Hier is echter geen sprake
van op dit moment, hier lijkt een woonbestemming voor in de plaats te zijn gekomen.
Het casco-element wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. Wel worden een aantal bomen gerooid. Zie
hiervoor ook Bijlage 1. Op deze locatie wordt een nieuw aan te brengen houtwalstructuur met inheems
assortiment gerealiseerd. Dit zal komen te bestaan uit zowel boomvormers als struikvormers. Hoogte van de wal
circa 125 cm. De ontwikkeling doet hiermee geen afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de
groenstructuur wordt op de lange termijn juist versterkt door het aanbrengen van de houtwal met diverse
inheemse beplanting. Het voornemen doet geen afbreuk aan de doelstellingen van het casco-beleid.
3.3.3

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2 zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening
Overijssel van toepassing. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving maakt hier onderdeel van uit. Op basis van het
provinciaal beleid ten aanzien van dit instrument is het mogelijk om op gemeentelijk niveau beleidskaders vast te
stellen. De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben op 7 oktober 2013 KGO-beleid vastgesteld.
De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een ontwikkelingsgerichte aanpak die voortkomt uit de ambitie
om ontwikkelingen in het buitengebied samen te laten gaan met een impuls in de ruimtelijke kwaliteit. Het
KGO-proces voorziet in veel flexibiliteit en mogelijkheden voor maatwerk. Per ontwikkeling dient beoordeeld te
worden of de voorgestane ontwikkeling past in de omgeving. Hiervoor vindt toetsing plaats aan het generieke
beleid.
Als hoofdregel voor de toepassing van KGO geldt dat de waardestijging die het bedrijf ondervindt als gevolg van
de realisatie van de ontwikkelingsplannen geïnvesteerd moet worden in de ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van
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de gemeentelijke beleidsnota is bepaald welk bedrag gehanteerd moet worden voor de waardebepaling en welk
bedrag dus in de ruimtelijke kwaliteit moet worden geïnvesteerd.
Toets
De uitbreiding van het parkeerterrein voor de horecagelegenheid bedraagt circa 1.000 m². De waardesprong
voor de gronden die uit deze ontwikkeling voortkomt is € 7,50 tot maximaal € 10 per m2. Aangezien het hier
gaat om een gebiedseigen activiteit zou dat maximaal €1,90 tot €2,50 per m2 opleveren.
In totaal zal dat een paar duizend euro opleveren. Voor deze geringe waardevermeerdering is een KGO-plan
onredelijk en kan het blijven bij een goede/zware inpassing van de parkeerplaats. Hiervoor heeft Hannink
Landschapsvormgeving een voorstel voor landschappelijke inpassing uitgewerkt welke te vinden is in Bijlage 1.
Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen uit het gemeentelijk KGO-beleid.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan
een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan relevante feiten en de af te wegen
belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan en plangebied van
toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de
milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar
o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem,
luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en
vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli 2017 zijn er enkele
wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure eenduidiger en overzichtelijker te maken,
alsmede het aspect milieueffectrapportage explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het
vaststellen van mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.
Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om te gaan met dit
besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage
wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien
de gestelde drempelwaarden overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld.
Toets
Er wordt middels dit bestemmingsplan uitbreiding van een parkeervoorziening bij een bestaand horecabedrijf
mogelijk gemaakt. De ontwikkeling is concreet beschreven in hoofdstuk 2. Het huidige gebruik van het plangebied
is ter plaatse agrarisch.
Een dergelijke ontwikkeling wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de aanleg,
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. De m.e.r.- plicht geldt bij projecten van een
oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, of een
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van het onderhavige
project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarde. Conclusie die op grond hiervan getrokken kan worden is
dat het onderhavige project niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is. In de nota van toelichting op het Besluit mer
wordt het begrip 'stedelijk ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende over gezegd:
“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen,
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan. Er kan overigens
geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan
van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het
milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de
plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder
sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.”
Uit voorgaande volgt dat de relatief beperkte uitbreiding van de parkeervoorziening bij een bestaande
horecagelegenheid in algemene zin niet te kwalificeren is als stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het
Besluit m.e.r. De kwalificatie is wel afhankelijk van specifieke omstandigheden van een project en de ruimtelijke
gevolgen die het project met zich meebrengt. In die gevallen is het Besluit m.e.r. niet van toepassing en hoeft
geen aanmeldnotitie te worden opgesteld.
De ontwikkeling wordt daarbij op passende wijze in het landschap opgenomen. De ruimtelijke uitstraling/de
verandering die de ontwikkeling per saldo op de omgeving heeft is daardoor beperkt. Geconcludeerd kan worden
dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als in de zin van het Besluit m.e.r.
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4.2 Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.
Milieuzonering heeft twee doelen:
het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare
voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De
richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige
woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering
Toets
De parkeerplaats behoort tot de inrichting van Ria's Eetcafé. Een dergelijk horecabedrijf valt op grond van de
VNG-publicatie in milieucategorie 1. Voor dergelijke inrichtingen geldt een richtafstand van 10 meter tot
omliggende gevoelige objecten.
Voor parkeerterreinen geldt de activiteit 'autoparkeerterreinen, parkeergarages' een maximum milieucategorie 2
en grootste richtafstand van 30 m voor geluid. De afstand van de parkeerplaats tot de meest dichtbijgelegen
gevoelige bebouwing (gevel woning) bedraagt circa 18 meter. De parkeerplaats voldoet daarmee niet aan de
gestelde richtafstand. Op basis hiervan is akoestisch onderzoek verricht naar de aanvaardbaarheid van de
parkeerplaatsen binnen het plangebied. Dit onderzoek is beschreven in paragraaf 4.4. Voor geur geldt een
richtafstand van 10 m. Het voornemen voldoet aan deze richtafstand en het aspect bedrijven en milieuzonering
vormt hiermee geen belemmering voor het plan.

4.3 Bodem
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 in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de
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bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot
belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader
onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet
moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen.
Toets
Middels het voorliggende wordt een parkeerplaats voor het stallen van auto's mogelijk gemaakt. Het gaat om het
stallen van auto's op een perceel dat voorheen agrarisch in gebruik was. Er is daarbij geen sprake van een
bodembedreigende activiteiten, waarbij eveneens geen sprake is van het realiseren van een gevoelige functie of
sprake is van langdurig verblijf van mensen. Er is geen sprake van het oprichten van bouwwerken. Het aspect
bodem vormt geen belemmering voor het voornemen.

4.4 Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. een ontheffing
op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige
objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein,
wegen en/of spoorwegen.
De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen,
psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, anderzijds
betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.
Toets
De parkeerplaats betreft geen geluidsgevoelig object in het kader van de Wet geluidhinder. Daarmee is er geen
sprake van belemmeringen door weg- en/of spoorweglawaai.
Er is daarnaast geen sprake van een gezoneerd industrieterein. Daarmee is ook geen sprake van belemmeringen
vanuit het aspect industrielawaai en de Wgh. Voor het aspect geluid kan worden gesproken van een goede
ruimtelijke ordening.
Door Wim Buijvoets bouw- en geluidsadvisering (18.061, d.d. 4 juni 2018) is een akoestisch onderzoek
ingesteld naar de geluidbelasting op de gevels van woningen t.g.v. de geplande aanleg van een
parkeerterrein voor ±30 auto’s aan de Uelserweg 125 te Mander, gemeente Tubbergen. De situatie is
weergegeven in de plot in bijlage I. Op dit moment zijn 26 parkeerplaatsen beschikbaar rondom het
restaurant.
In tabel II is de berekende invallende geluidbelasting L Ar,LT en L Amax weergegeven. Het gestandaardiseerde
immissieniveau, L i , van geluidbronnen is gebaseerd op de in de berekening gehanteerde gemiddelde
bronvermogensniveaus. De maximale bronvermogensniveaus van een geluidbron (bijv. tijdens het
remmen/optrekken van een voertuig) kunnen hoger zijn dan de gemiddelde bronvermogensniveaus.
Hiermee rekening houdend kunnen de in tabel II weergegeven piekgeluiden L Amax worden verwacht.

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

23

Toetsing LA r,LT en LA max
Met de uitbreiding van de parkeerplaats kan in alle perioden in alle rekenpunten ruimschoots aan de
ambitiewaarde LA rLT van het geluidbeleid worden voldaan. De piekgeluiden LA max t.g.v. het sluiten van een
portier zijn maatgevend in rekenpunt 1 in de nachtperiode met de laagste norm van 60 dBA. Dit piekgeluid wordt
veroorzaakt op het bestaande parkeerterrein en mag volgens art. 2.18 lid 3a van het Activiteitenbesluit buiten
beschouwing blijven. Voor de nieuwe parkeerplaats moet dit piekgeluid in het kader van toetsing aan
het geluidbeleid wel worden meegenomen. Het hoogste piekgeluid bedraagt in punt 1 maximaal 60 dBA en
voldoet daarmee aan de norm van 60 dBA.
Omdat aan de ambitiewaarde (LA rLT ) en grenswaarden voor piekgeluid (LA max ) wordt voldaan is met de
extra parkeerplaatsen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De parkeerplaats ligt op
voldoende afstand uit de bestaande woningen.

4.5 Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen.
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
Besluit 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 en PM2,5). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
woningen: 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.
Besluit gevoelige bestemmingen
Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.
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Toets
Het voorliggende plan voorziet in de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij horecagelegenheid Ria's
Eetcafé. Het uitbreiden van de parkeergelegenheid op zichzelf leidt niet tot extra verkeersbewegingen. In de
huidige situatie is reeds sprake van een verkeersaantrekkende werking, waarbij gasten op drukke momenten
genoodzaakt zijn tot het parkeren in de berm. Dit is juist een aanleiding geweest voor het voorliggende
bestemmingsplan.
Van een structurele toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van voorliggend plan is dan ook
geen sprake. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de omgeving van het
plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van
de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is
derhalve niet nodig.

4.6 Externe veiligheid
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. Nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet
gaat het daarbij 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 (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Op
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.
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.
Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval
met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het
groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht
in geval van een toename van het groepsrisico.
Risicokaart
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.
Toets
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Figuur 4.2: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).
Uit de inventarisatie blijkt dat in de omgeving van het plangebied geen risico's op basis van de externe veiligheid
zijn gelegen, derhalve geldt 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.
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met
betrekking tot externe veiligheid.

4.7 Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid,
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op
oppervlaktewater).
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het
Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor
ruimtelijke plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Waterbeheerplan 2016-2021
Watersysteem
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In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren.
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden,
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd
naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het
principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande
rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.
Watertoetsproces
Op 7 mei 2018 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 3. Op basis van de
watertoets is de standaard waterparagraaf van toepassing. Het waterschap geeft met inachtneming van de
standaard uitgangspunten een positief waterschapsadvies.

4.8 Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot aanwezige
natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan met beschermde
gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden
gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening).
Toetsing
Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een briefnotitie natuurwaarden (Natuurbank
Overijssel, kenmerk 1521), zie ook Bijlage 4. De resultaten zijn in de volgende alinea's opgenomen.
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten 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 sommige vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar vogels in de te rooien beplanting,
bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en voortplantingslocatie en bezetten
sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats. 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. 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 niet aangetast. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is
de betekenis van het plangebied voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën (zeer) gering. Als gevolg
van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk slechts enkele individuen verwond en/of gedood. In het kader
van de zorgplicht wordt geadviseerd om bij uitvoering van de voorgenomen activiteiten rekening te houden met
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de ecologie van amfibieën en grondgebonden zoogdieren.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. 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.

4.9 Archeologie en Cultuurhistorie
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van
de monumentenwet 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 in 2019 in werking
treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de
Erfgoedwet.
Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt
verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht
worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.
Archeologie
De gemeente Tubbergen heeft een archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld. Het rapport is
opgesteld door RAAP en geeft voor het gemeentelijk grondgebied de verwachtingswaarde voor archeologische
resten aan. Aan de hand van deze kaart kan bepaald worden of archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In
figuur 4.3 is een uitsnede van de archeologische verwachtings- en advieskaart opgenomen.

Figuur
4.3: uitsnede archeologische verwachtingenkaart
Toets
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Het plangebied is aangeduid als 'dekzandwelvingen en - vlakten'. Hiervoor geldt een middelmatige verwachting
voor archeologische resten uit alle perioden. Het beleidsadvies binnen deze gebieden is dat bij ontwikkelingen
groter dan 5000 m² bij bodemingrepen dieper dan 40 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. De beoogde
uitbreiding van de parkeervoorziening bij Ria's eetcafe blijft ruimschoots onder de genoemde oppervlakte.
Conform het beleid is nader onderzoek niet noodzakelijk.
Cultuurhistorie
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. De bescherming van
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen
de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.
Toets
Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid dat in de directe
omgeving geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig zijn welke als gevolg van voorliggend plan
aangetast kunnen worden. Derhalve word geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft
voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.10

Verkeer / parkeren

Verkeer
Het plangebied wordt ontsloten via de Vleerhoeksweg. Deze weg vormt tevens de ontsluiting van de bestaande
parkeerplaats van Ria's Eetcafe en dit blijft dus gehandhaafd. De aanleg van de extra parkeerplaats op zichzelf
trekt geen extra verkeersbewegingen aan binnen het plangebied. Wel biedt het plan meer ruimte om de auto's
te kunnen parkeren en dit komt de verkeersveiligheid ter plaatse ten goede. Bovendien wordt bij de toekomstige
inrichting rekening gehouden met het bereikbaar houden van het inrit richting het woonerf Vleerhoeksweg 29.
Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan en biedt juist een verbetering.
Parkeren
Het parkeren kan door het planvoornemen beter vormgegeven worden. De huidige situatie biedt ruimte voor 25
parkeerplaatsen voor de horecagelegenheid. De parkeergelegenheid ter plaatse wordt met voorliggend plan
nagenoeg verdubbeld naar 49 parkeerplaatsen in totaal.
De beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2018 van de gemeente Tubbergen geeft aan dat voor een restaurant
buiten centrumgebied een parkeernorm van 15,0 per 100 m² BVO geldt. Voor Ria's eetcafe geldt dat 317 m²
BVO aanwezig is. Hieruit volgt dat in totaliteit (3,17 * 15 pp=) 48 parkeerplaatsen benodigd zijn voor de
horecagelegenheid en met 49 parkeerplaatsen voldoet voorliggend plan aan de beleidsnotitie Bouwen &
Parkeren 2018.
Het plan zorgt ervoor dat er voldoende parkeergelegenheid op eigen gronden gecreërd kan worden. Hiermee
wordt voorkomen dat auto's in de bermen van de Vleerhoeksweg/Uelserweg geparkeerd worden. Het aspect
'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan en is juist een aanleiding voor het opzetten van
het plan.
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Hoofdstuk 5

Juridische toelichting

5.1 Planopzet en systematiek
De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die
bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en
regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende
deel. Op de verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De regels
bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent
de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken.
De toelichting heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de
uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2 Toelichting op de regels
5.2.1

Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te
worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de
inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde
komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder
meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en systematiek
van de regels kort toegelicht.
Inleidende regels
Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Wijze van meten
Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt
verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een
lijn moet worden aangehouden.
Bestemmingsregels
De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving:
De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond
toegekende functies;
bouwregels:
In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en
met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar
bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding (plankaart);
afwijken van de bouwregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels ten aanzien van
het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;
specifieke gebruiksregels:
In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan wel strijdig zijn met
de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen
die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking
op de in de bestemmingsomschrijving genoemde functies;
afwijken van de gebruiksregels:
Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;
wijzigingsregels
In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier
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om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende bestemming. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven.
Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen
en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein
nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt
gesteld;
Algemene bouwregels:
In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, onverminderd het bepaalde in de
overige artikelen;
Algemene gebruiksregels:
Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in algemene zin;
Algemene aanduidingsregels:
In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;
Algemene afwijkingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in
het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in
acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Algemene wijzigingsregels:
In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat
hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;
Overige regels:
Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai en er wordt de
mogelijkheid geboden om nadere eisen aan aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing. Voor onderhavig
plan geldt dat aanvullende regels voor parkeren zijn opgenomen.
Artikel 3.1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening bevat de mogelijkheid om zogenaamde wetsinterpreterende
regels' op te nemen in het bestemmingsplan. Concreet betekent dit dat ten behoeve van 'een goede ruimtelijke
ordening' in een bestemmingsplan regels kunnen worden opgenomen, waarvan de uitleg bij de uitoefening van
een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. Op basis hiervan is het
mogelijk om in het bestemmingsplan een regeling voor parkeren op te nemen.
In dit geval vormt de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' de basis voor de in dit plan
opgenomen regeling voor parkeren waarbij voor de regels zelf de voormalige bepalingen van de
bouwverordening zijn gebruikt. Het voortborduren op de bepalingen van de bouwverordening heeft als voordeel
dat hierover veel jurisprudentie is. De opvattingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
zijn bekend. Toegevoegd is het gebruik. De eisen voor het parkeren gelden dus niet alleen meer voor bouwen.
Bij een gebruiksverandering moet er ook sprake zijn van voldoende parkeerruimte.
Parkeren op eigen erf
Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen
parkeervoorzieningen. Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) mag geen
onaanvaardbare problemen veroorzaken in de omgeving. Dit betekent dat in beginsel de parkeerbehoefte op
eigen erf (de bij het bouwwerk behorende en daartoe bestemde gronden, voor de uitleg van het begrip 'erf'
wordt aangesloten bij de definitie uit het Besluit omgevingsrecht) moet worden gerealiseerd. Aanvragers van
een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaatsen er op eigen erf
worden gerealiseerd. Indien er op het eigen erf onvoldoende parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil
maken van één van de afwijkingsmogelijkheden, zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat op een andere
wijze in de parkeerruimte wordt voorzien.
Bepalen parkeerbehoefte
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen, de rekensystematiek
definities, uitgangspunten en de afmetingen van de parkeerplaatsen in de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen
en Parkeren 2018' de leidraad. Het betreffen de gemeentelijke normen die gelden op het moment van
besluitvorming van een aanvraag om een omgevingsvergunning.
Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening afgerond naar boven.
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Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te leggen parkeerplaatsen niet overeenkomt
met de totale parkeerbehoefte.
In de parkeerregeling is een zogenoemde 'dynamische verwijzing' naar het gemeentelijk beleid opgenomen. Als
de beleidsinzichten met betrekking tot parkeren gedurende de looptijd van het bestemmingsplan wijzigen en dit
in het parkeerbeleid wordt vastgesteld, kan er in het vervolg bij aanvragen om omgevingsvergunning voor
bouwen en/of gebruikswijziging aan dit nieuwe beleid worden getoetst (ABRvS 9 september 2015,
ECLI:NL:RVS:2015:2837). Daardoor hoeven de bestemmingsplannen niet te worden herzien als het gemeentelijk
beleid wijzigt.
In deze beleidsregels is nader uitgewerkt wat de parkeerbehoefte bij een bepaald gebruik is (de parkeernormen)
en (als de extra parkeerbehoefte niet op eigen erf kan worden gerealiseerd) onder welke voorwaarden er een
omgevingsvergunning voor het strijdig gebruik van het bestemmingsplan, de zogenoemde binnenplanse
afwijking, kan worden verleend.
Afmetingen parkeerplaatsen
Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van standaardmaten. Zo geldt er
een andere afmeting voor parkeren in de lengterichting van de weg dan voor parkeren in dwarsrichting van de
weg. Zie bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' voor de afmetingen van
parkeergelegenheden. Indien tijdens de planperiode deze beleidsnotitie wordt gewijzigd, wordt verwezen naar
het nieuwe beleid.
Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de parkeerplaats te kunnen
bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeerplaatsen onderling en tussen parkeerplaatsen
en gebouwen voldoende moet zijn om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen. Bij
publieke voorzieningen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide gebruikers moeten worden
aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.
Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:
Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een
bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De
overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het
met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester
en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond en opstallen, dat
afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet;
Slotregel:
Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.
5.2.2

Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals bouwregels, gebruiksregels
en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:
Bestemmingen
Horeca
De horecabedrijven in het buitengebied zijn onder de bestemming Horeca gebracht. Daarbij kan het gaan om
cafés, restaurants (geen afhaalrestaurants), hotels en/of pensions, dan wel een combinatie daarvan.
Discotheken en/of bardancings zijn hier niet toegestaan.
Het huidige bestemmingsvlak 'Horeca' wordt gehandhaafd conform het geldende bestemmingsplan. De toe te
voegen gronden voor de parkeerplaatsen worden tevens als horeca bestemd, maar ter plaatse van deze
gronden worden geen bebouwingsmogelijkheden toegestaan.
Waarde - Archeologie 4
Voor de toekenning van de dubbelbestemmingen archeologie is het gemeentelijk archeologiebeleid
(archeologische verwachtings- en advieskaart) gevolgd.
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. Ingrepen in de bodem zijn in deze gebieden in principe niet toegestaan.

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

33

Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische waarden meer zijn, deze niet onevenredig worden
geschaad of er maatregelen worden getroffen om de waarden te beschermen, is het mogelijk hier
bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen verleend wanneer er
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en cultuurhistorische waarden.
De omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamheden die gerekend worden tot het normale onderhoud.
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Hoofdstuk 6 Economische
uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad
gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te
stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen
exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd
of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de aanvrager.
Hiertoe wordt een planschadeovereenkomst afgesloten door gemeente met initiatiefnemer. Hiermee is het
kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen
exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijke
uitvoerbaarheid
7.1 Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat belast is met de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen,
provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de
behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen
en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie B
onder 7, waardoor vooroverleg niet nodig is.
Waterschap Vechtstromen
Op 7 mei 2018 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. De
conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het
verplichte vooroverleg.

7.2 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 27 maart 2019 voor een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1
Landschappelijke inpassing
- Uelserweg 125
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A:

Parkeren (nieuw) 24 auto’s.

B:

Te vellen bomen.

C:

Nieuw aan te brengen houtwal met inheemse
assortiment. Zowel boomvormers als
struikvormers. Hoogte van de wal circa 125 cm.
Aanplant met zomereiken, lijsterbes, hazelaar,
meidoorn en Gelderse roos. Maatvoering
80-100. Aanplant in drie rijen. Plantafstand
tussen de rijen 1 meter, in de rijen 1,5 meter.
Totaal 65 stuks.

D:

Bestaande bomen (niet in eigendom).

E:

Nieuw aan te planten beukenhaag. 40 meter
haag met Fagus sylvatica in de maat 80-100.
Totaal 200 stuks.

F:

Nieuw aan te planten struweelhaag met onder
andere liguster, hondsroos, veldesdoorn en
beuk. Totaal 60 stuks in de maat 80-100.
Plantafstand tussen de rijen 0,5 meter, in de rij 1
meter.

G:

Parkeerplaats bestaand rondom eetcafe.

H:

Uelserweg.

I:

Vleerhoeksweg.

J:

Berm/ruigte.

K:

Pad richting achterliggend perceel (niet in
eigendom).

L:

Percelen in agrarisch gebruik (niet in
eigendom). Een gedeelte vormt onderdeel van
een rood voor rood otnwikkeling.

M:

Klein perk in het midden van de parkeerplaats
ook voor aanbrengen verlichting.

N:

Nieuw aan te plant zomerlinde. Maatvoering
14-16, voorzien van twee boompalen.
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1

INLEIDING

In opdracht van Ria’s Eetcafé is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de
geluidbelasting op de gevels van woningen t.g.v. de geplande aanleg van een
parkeerterrein voor ±30 auto’s aan de Uelserweg 125 te Mander, gemeente Tubbergen. De
situatie is weergegeven in de plot in bijlage I. Op dit moment zijn 26 parkeerplaatsen
beschikbaar rondom het restaurant.
Het onderzoek is noodzakelijk in het kader van een projectafwijkingsbesluit.
Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de geluidssituatie zodat kan worden
bepaald of in dit geval met de nieuwe parkeerplaats wordt voldaan aan het principe van
een “goede ruimtelijke ordening”.
Wat onder een goede ruimtelijke ordening moet worden verstaan en welke bronnen of
aspecten hierin moeten worden meegenomen ligt niet in wetgeving vast. In dit geval kan
onderscheid worden gemaakt over de status van het parkeerterrein wel of niet openbaar.

1.1

Toetsing als inrichting aan het gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Tubbergen heeft in 2008 een nota geluidbeleid aangenomen voor
gebiedsgericht geluidbeleid binnen de gemeente. Het gebied waarin het bouwplan is
gepland is aangemerkt als buitengebied (hoofdst 8.3) met een algemene kwalificatie voor
de zgn geluidsambitiewaarde : “rustig” en een bovengrens “redelijk rustig”. De
ambitiewaarde hebben betrekking op het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau Lar,LT.met
een waarde van 45 dBA voor “rustig” en maximale waarde van 50 dBA voor “redelijk
rustig”.
In het geluidbeleid wordt geen aandacht geschonken aan de piekgeluiden LAmax. Volgens
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM okt. 98) dient gestreefd te
worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (LAmax) die meer dan 10 dB
boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen met een maximum van 70, 65
en 60 dBA respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode.
Tabel I geeft een overzicht van de grenswaarden waar aan wordt getoetst.

1.2

TABEL I

voor de gevels van woningen

in/aanpandige woning

periode

ambitie LAr;LT

plafond LAr;LT

LAmax

LAr;LT

LAmax

07-19 uur

45

50

70

35

55

19-23 uur

40

45

65

30

50

23-07 uur

35

40

60

25

45

etmaal

45

50

-

35

-

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
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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 is. In dit geval wordt het indirecte lawaai direct opgenomen in het heersende
verkeersbeeld van de Uelserweg.

1.3

Onderzoek
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het parkeerterrein als inrichting kan voldoen
aan het gemeentelijk geluidbeleid en de algemene geluidvoorschriften cq de richtlijnen uit
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en welke geluidbeperkende
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.
De geluidbelasting t.g.v. aan- en afrijdende voertuigen is bepaald met een rekenmodel,
volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, methode II-8, rekening
houdend met de geografische gegevens en de in hoofdstuk 2 omschreven
bedrijfscondities.

1.4

Waarneempunten
De geluidbelasting dient te worden beoordeeld volgens de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai (1999).
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

Akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten
Het betreft een bestaand café/restaurant voornamelijk ingericht als restaurant. De
relevante geluidbronnen m.b.t. de geluidbelasting voor de gevels van woningen t.g.v.
activiteiten zijn bewegingen van personenwagens en het sluiten van portieren. Voor
muziek wordt uitgegaan van achtergrondmuziek tot 80 dBA na 23 uur wat bij de
woninggevels van derden niet herkenbaar is (LAeq muziek < 30 dBA). Ook voor
installatiegeluid (keuken afzuiging, ruimteventilatie enz) wordt uitgegaan van moderne
laagtoerige (energiezuinige) ventilatoren welke bij de woninggevels van derden niet
relevant is (Li, nacht <35 dBA).
Het aantal bewegingen wordt geraamd op maximaal 3, 2 en 1 per parkeervak in de dag-,
avond- en nachtperiode zowel voor de bestaande als de nieuwe vakken.
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ANALYSE GELUIDBELASTING
De geluidbelasting kan worden bepaald met een rekenmodel (methode II), 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 inzicht te krijgen van de geluidimmissie bij de woninggevels.
Rekenmodel
De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel (software DGMR
Geomilieu 4.30), waarin zijn opgenomen :
- de gebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken
- de
geluidbronnen
te
weten
voertuigen
met
hun
bronposities
en
bronvermogensniveaus LW,
- immissiepunten bij de woningen.
Bijlage I geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het
rekenmodel.

2.1

Geluidoverdracht
Het gestandaardiseerd immissieniveau Li volgens de methode II.8 per bron kan worden
berekend volgens :
Li
LWR
D

= LWR – D
[dBA]
= het totale bronvermogensniveau in dBA
= verzamelterm van alle verzwakkingen

waarin

Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt
bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens :

waarin

LAeqi,LT = Li - Cb - Cm - Cg
[dBA]
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
Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid
(van toepassing bij directe metingen voor de gevel)

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
langtijdgemiddeld 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
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Buiten de inrichting is geen geluid met een duidelijk hoorbaar impulsachtig- of
muziekkarakter waarneembaar.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau
LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald :
[dBA]
LAri,LT = LAeqi,LT + K
Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke
deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of nachtperiode.
De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoor-delingsniveau
LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. 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.
-

2.2

Bronvermogensniveaus
De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde
bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen onder representatieve
bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De bronvermogenniveaus van de
relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen of ervaringscijfers.
Motorvoertuigen
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
normaal rijgedrag op de parkeerplaatsen met een lage maximum snelheid van gemiddeld
10 km/uur in een laag toerental. Voor berekeningen van wegverkeerslawaai (volgens
RMG ‘2012) wordt bij een snelheid van 30 km/uur gerekend met een
bronvermogensniveau van 92.6, 100.3 en 103 dBA voor lichte, middelzware- en zware
motorvoertuigen (gemiddeld Nederlands wagenpark). Bij het rustig rijden/manoeuvreren
van voertuigen met lagere snelheden in een lager toerental liggen de bronvermogens nog
lager. Gerekend wordt met gemiddeld 89 dBA voor stapvoets rijden/manoeuvreren op de
parkeerplaats; LWmax portier/starten = 100 dBA. Uitgangspunt is dat het parkeerterrein is
verhard en bandengeluid niet relevant is (geen grindverharding).

2.3

Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties
Afhankelijk van de bedrijfstijd van een geluidbron moet per periode een
bedrijfstijdcorrectie Cb in rekening worden gebracht.
De bedrijfstijden zijn afgeleid uit informatie zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2.
De route van voertuigen is verdeeld in deeltrajecten met een bronpositie in het midden
daarvan. Op basis van de afstand en de gemiddelde snelheid van 10 km/uur is in het
rekenmodel de bedrijfsduurcorrectie berekend.
Het parkeren op de bestaande en nieuwe parkeerplaatsen en is gemodelleerd in 5
respectievelijk 3 routes met in totaal 168, 112 en 56 bewegingen in de dag- avond
respectievelijk nachtperiode.
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2.4

Geluidbelasting
In tabel III is de berekende invallende geluidbelasting LAr,LT en LAmax weergegeven. Het
gestandaardiseerde immissieniveau, Li, van geluidbronnen is gebaseerd op de in de
berekening
gehanteerde
gemiddelde
bronvermogensniveaus.
De
maximale
bronvermogensniveaus van een geluidbron (bijv. tijdens het remmen/optrekken van een
voertuig) kunnen hoger zijn dan de gemiddelde bronvermogensniveaus. Hiermee
rekening houdend kunnen de in tabel II weergegeven piekgeluiden LAmax worden
verwacht.
Deze waarden worden bepaald door de LAmax resultaten t.g.v. het sluiten van een
portier/optrekken (LWAmax = 98 dBA).
Tabel II : geluidbelasting bij gevels woning
punt

LAr,LT

LAmax

dag Hm = 1.5

avond Hm = 5

nacht Hm = 5 dag Hm = 1.5

avond Hm = 5 nacht Hm = 5

1

32

36

30

63

63 (60)

2

28

34

28

56

58 (58)

58 (58)

3

26

32

26

57

59 (54)

59 (54)

ambitie

45

40

35

70

65

60

bovengrens

50

45

40

70

65

60

1

1

63 (60)

tussen (58) : piekgeluid t.g.v. de nieuwe parkeerplaats

Bijlage I geeft een overzicht van de in het rekenmodel opgenomen informatie en
rekenresultaten.
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3

CONCLUSIE

3.1

Toetsing LAr,LT en LAmax
Met de uitbreiding van de parkeerplaats kan in alle perioden in alle rekenpunten
ruimschoots aan de ambitiewaarde LArLT van het geluidbeleid worden voldaan.
De piekgeluiden LAmax t.g.v. het sluiten van een portier zijn maatgevend in rekenpunt 1 in
de nachtperiode met de laagste norm van 60 dBA. Dit piekgeluid wordt veroorzaakt op
het bestaande parkeerterrein en mag volgens art. 2.18 lid 3a van het Activiteitenbesluit
buiten beschouwing blijven. Voor de nieuwe parkeerplaats moet dit piekgeluid in het
kader van toetsing aan het geluidbeleid wel worden meegenomen. Het hoogste
piekgeluid bedraagt in punt 1 maximaal 60 dBA en voldoet daarmee aan de norm van 60
dBA.
Omdat aan de ambitiewaarde (LArLT) en grenswaarden voor piekgeluid (LAmax) wordt
voldaan is met de extra parkeerplaatsen sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. De parkeerplaats ligt op voldoende afstand uit de bestaande woningen.

Ing. Wim Buijvoets

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

Bijlage I
Tekening en modelgegevens

opdrachtnummer

18.061

datum

4 juni 2018

opdrachtgever

Ria’s Eeetcafé
Uelserweg 125
7663 TD Mander

auteur

W. Buijvoets

L
D
D

F
L
K
A

E

D

D

B

D

A:

Parkeren (nieuw) 29 auto’s.

B:

Te vellen bomen.

C:

Nieuw aan te brengen houtwal met inheemse
assortiment. Zowel boomvormers als
struikvormers. Hoogte van de wal circa 125 cm.

D:

Bestaande bomen (niet in eigendom).

E:

Nieuw aan te planten beukenhaag.

F:

Nieuw aan te planten struweelhaag met onder
andere liguster, hondsroos, veldesdoorn en
beuk.

G:

Parkeerplaats bestaand rondom eetcafe.

H:

Uelserweg.

I:

Vleerhoeksweg.

J:

Berm/ruigte.

K:

Pad richting achterliggend perceel (niet in
eigendom).

L:

Percelen in agrarisch gebruik (niet in
eigendom). Een gedeelte vormt onderdeel van
een rood voor rood otnwikkeling.

C

I

D

J

G

H

Project:
Naam:
Adres:
Postcode:

Landschappelijke inpassing
Ria’s Eetcafe
Uelserweg 125
7663 TD Mander

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

N. Hannink
25-04-2018
NH
1:500

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

SO
1
A3
Kaart is noordgericht

www.hanninkadvies.nl

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

eerste model
Wim
IL

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Wim op 28-3-2018
Wim op 4-6-2018
Geomilieu V4.30

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Etmaalwaarde
Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4
Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
1,0
HMRI-II.8
-Ja
Ja

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:58:17

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
ItemID
15
29
30
32
33

Grp.ID
0
0
0
0
0

34
35
36

0
0
0

Geomilieu V4.30

Datum
jun 2018
jun 2018
jun 2018
apr 2018
apr 2018

1e kid
-208
-218
-229
-234
-239

NrKids
5
5
5
1
1

14:55, 30 apr 2018
14:56, 30 apr 2018
14:57, 30 apr 2018

-240
-242
-246

1
2
2

21:19, 4
21:19, 4
21:19, 4
14:54, 30
14:54, 30

Naam
1
2
3
4
4

Omschr.
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden 2 auto's best pp

Vorm
Polylijn
Polylijn
Polylijn
Polylijn
Polylijn

X-1
251960,65
251946,53
251932,74
251940,79
251928,01

Y-1
495319,11
495327,72
495319,58
495282,74
495286,39

X-n
251942,96
251942,74
251942,74
251942,14
251929,98

5
6
6

rijden4 auto's best pp
rijden 8 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp

Polylijn
Polylijn
Polylijn

251922,52
251908,57
251908,04

495289,01
495293,23
495293,49

251921,03
251909,97
251898,83

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Y-n
495284,93
495284,86
495284,50
495273,16
495279,01

H-1
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

H-n
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

M-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

M-n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ISO_H
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Min.RH
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Max.RH
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Min.AH
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Max.AH
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

ISO M.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Vormpunten
6
5
6
3
3

Lengte
43,20
43,54
41,42
9,80
7,66

495282,08
495278,66
495284,80

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief

3
4
4

7,15
18,62
15,55

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lengte3D
43,20
43,54
41,42
9,80
7,66

Min.lengte
4,64
4,16
3,80
4,44
3,28

Max.lengte
21,22
26,93
20,96
5,36
4,39

Aantal(D)
30
30
30
18
6

Aantal(A)
20
20
20
12
4

Aantal(N)
10
10
10
6
2

Cb(D)
26,66
26,62
26,84
28,33
34,17

Cb(A)
23,64
23,61
23,83
25,32
31,16

Cb(N)
29,67
29,63
29,85
31,34
37,18

Gem.snelheid
10
10
10
10
10

Max.afst.
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Aant.puntbr
5
5
5
1
1

Lw 31
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Lw 63
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00

7,15
18,62
15,55

1,57
3,25
3,31

5,58
11,24
8,80

12
24
18

8
16
12

4
8
6

31,45
27,30
29,33

28,44
24,29
26,32

34,46
30,31
32,34

10
10
10

10,00
10,00
10,00

1
2
2

60,00
60,00
60,00

64,00
64,00
64,00

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lw 125
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

Lw 250
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00

Lw 500
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

Lw 1k
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00

Lw 2k
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00

Lw 4k
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00

Lw 8k
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00

Lw Totaal
88,82
88,82
88,82
88,82
88,82

Red 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 1k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 2k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 4k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 8k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lwr 31
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

67,00
67,00
67,00

71,00
71,00
71,00

80,00
80,00
80,00

86,00
86,00
86,00

83,00
83,00
83,00

76,00
76,00
76,00

66,00
66,00
66,00

88,82
88,82
88,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60,00
60,00
60,00

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 63
64,00
64,00
64,00
64,00
64,00

Lwr 125
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

Lwr 250
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00

Lwr 500
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

Lwr 1k
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00

Lwr 2k
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00

Lwr 4k
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00

Lwr 8k
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00

Lwr Totaal
88,82
88,82
88,82
88,82
88,82

64,00
64,00
64,00

67,00
67,00
67,00

71,00
71,00
71,00

80,00
80,00
80,00

86,00
86,00
86,00

83,00
83,00
83,00

76,00
76,00
76,00

66,00
66,00
66,00

88,82
88,82
88,82

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
ItemID
14
21
22
37

Geomilieu V4.30

Grp.ID
0
0
0
0

21:51,
21:51,
21:51,
21:51,

4
4
4
4

Datum
jun 2018
jun 2018
jun 2018
jun 2018

Naam
2
1
3
4

Omschr.
sluiten
sluiten
sluiten
sluiten

portier
portier
portier
portier

nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
bestaande parkeerpl

Vorm
Punt
Punt
Punt
Punt

X
251953,48
251948,27
251960,65
251941,82

Y
495307,30
495297,93
495318,66
495274,61

Hoogte
1,00
1,00
1,00
1,00

Rel.H
1,00
1,00
1,00
1,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep
Normale
Normale
Normale
Normale

Type
puntbron
puntbron
puntbron
puntbron

Geomilieu V4.30

Richt.
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoek
360,00
360,00
360,00
360,00

Cb(u)(D)
-----

Cb(u)(A)
-----

Cb(u)(N)
-----

Cb(%)(D)
-----

Cb(%)(A)
-----

Cb(%)(N)
-----

Cb(D)
99,00
99,00
99,00
99,00

Cb(A)
99,00
99,00
99,00
99,00

Cb(N)
99,00
99,00
99,00
99,00

GeenRefl.
Nee
Nee
Nee
Nee

GeenDemping
Nee
Nee
Nee
Nee

GeenProces
Nee
Nee
Nee
Nee

Lw 31
73,00
73,00
73,00
73,00

Lw 63
88,00
88,00
88,00
88,00

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lw 125
91,00
91,00
91,00
91,00

Lw 250
95,00
95,00
95,00
95,00

Geomilieu V4.30

Lw 500
94,00
94,00
94,00
94,00

Lw 1k
91,00
91,00
91,00
91,00

Lw 2k
87,00
87,00
87,00
87,00

Lw 4k
84,00
84,00
84,00
84,00

Lw 8k
74,00
74,00
74,00
74,00

Lw Totaal
99,83
99,83
99,83
99,83

Red 31
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 63
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 125
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 250
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 500
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 1k
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 2k
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 4k
0,00
0,00
0,00
0,00

Red 8k
0,00
0,00
0,00
0,00

Lwr 31
73,00
73,00
73,00
73,00

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Groep

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lwr 63
88,00
88,00
88,00
88,00

Lwr 125
91,00
91,00
91,00
91,00

Geomilieu V4.30

Lwr 250
95,00
95,00
95,00
95,00

Lwr 500
94,00
94,00
94,00
94,00

Lwr 1k
91,00
91,00
91,00
91,00

Lwr 2k
87,00
87,00
87,00
87,00

Lwr 4k
84,00
84,00
84,00
84,00

Lwr 8k
74,00
74,00
74,00
74,00

Lwr Totaal
99,83
99,83
99,83
99,83

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1
2
3

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Omschr.

Maaiveld
0,00
0,00
0,00

Geomilieu V4.30

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
5,00
5,00
5,00

Hoogte C
----

Hoogte D
----

Hoogte E
----

Hoogte F
----

Gevel
Ja
Ja
Ja

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Omschr.
verharding
parkeerterrein

Geomilieu V4.30

Bf
0,00
0,00

4-6-2018 21:59:07

modelgegevens
Model:
Groep:

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
1
2
3
4
5

Omschr.
Uelserweg
Uelserweg
Uelserweg
Uelserweg
Uelserweg

128
134
134
125
125

Hoogte
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

6

Uelserweg 126

6,00

0,00

Relatief

Geomilieu V4.30

Functie

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 31
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0 dB

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0
0
0
0
0

4-6-2018 21:59:07

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
1_A
1
2
3
4
5

Resultatentabel
eerste model
1_A
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

6
6
4
1
2

rijden 6 auto's
rijden 8 auto's
rijden 2 auto's
sluiten portier
sluiten portier

best pp
best pp
best pp
bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl

3

sluiten portier nieuwe parkeerpl

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
31,7
26,0
25,9
25,9
23,1
14,9

Avond
34,7
29,1
28,9
28,9
26,1
17,9

Nacht
28,7
23,0
22,9
22,9
20,1
11,9

Etmaal
39,7
34,1
33,9
33,9
31,1
22,9

Li
63,4
54,1
54,0
54,1
51,6
48,8

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

14,3
13,8
12,2
-42,6
-45,1

17,3
16,9
15,2
-42,6
-45,1

11,3
10,8
9,2
-42,6
-45,1

22,3
21,9
20,2
-32,6
-35,1

46,7
44,2
48,3
57,1
55,4

1,00

-48,4

-48,4

-48,4

-38,4

52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
2_A
1
2
3
4
6

Resultatentabel
eerste model
2_A
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden
rijden
rijden
rijden
rijden

10 auto's nieuwe pp
10 auto's nieuwe pp
10 auto's nieuwe pp
6 auto's best pp
8 auto's best pp

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
28,1
23,7
22,8
22,2
13,9
12,4

Avond
31,1
26,7
25,8
25,2
16,9
15,4

Nacht
25,1
20,7
19,8
19,2
10,9
9,4

Etmaal
36,1
31,7
30,8
30,2
21,9
20,4

Li
62,0
52,5
51,8
51,6
44,9
43,3

6
4
5
2
3

rijden 6 auto's best pp
rijden 2 auto's best pp
rijden4 auto's best pp
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

10,0
7,5
6,7
-45,0
-45,0

13,0
10,5
9,7
-45,0
-45,0

7,0
4,5
3,7
-45,0
-45,0

18,0
15,5
14,7
-35,0
-35,0

42,9
44,8
41,4
55,4
55,4

1

sluiten portier bestaande parkeerpl

1,00

-46,0

-46,0

-46,0

-36,0

54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
3_A
3
2
1
4
5

Resultatentabel
eerste model
3_A
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

4
6
6
1
2

rijden 2 auto's
rijden 8 auto's
rijden 6 auto's
sluiten portier
sluiten portier

best pp
best pp
best pp
bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl

3

sluiten portier nieuwe parkeerpl

Hoogte
1,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
25,5
20,1
19,8
19,7
16,7
9,9

Avond
28,5
23,1
22,9
22,7
19,7
12,9

Nacht
22,5
17,1
16,8
16,7
13,7
6,9

Etmaal
33,5
28,1
27,9
27,7
24,7
17,9

Li
58,2
50,0
49,5
49,3
47,1
44,3

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

8,6
-0,3
-1,8
-50,5
-52,8

11,6
2,8
1,2
-50,5
-52,8

5,5
-3,3
-4,8
-50,5
-52,8

16,6
7,8
6,2
-40,5
-42,8

45,4
30,3
30,9
51,3
49,3

1,00

-54,8

-54,8

-54,8

-44,8

47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
1_B
1
2
3
4
5

Resultatentabel
eerste model
1_B
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

6
6
4
1
2

rijden 6 auto's
rijden 8 auto's
rijden 2 auto's
sluiten portier
sluiten portier

best pp
best pp
best pp
bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl

3

sluiten portier nieuwe parkeerpl

Hoogte
5,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
33,2
27,5
27,5
27,4
23,2
17,4

Avond
36,2
30,5
30,5
30,4
26,2
20,4

Nacht
30,2
24,5
24,5
24,4
20,2
14,4

Etmaal
41,2
35,5
35,5
35,4
31,2
25,4

Li
63,7
54,2
54,1
54,3
51,5
48,8

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

17,3
16,9
14,1
-41,5
-43,1

20,3
19,9
17,2
-41,5
-43,1

14,3
13,9
11,1
-41,5
-43,1

25,3
24,9
22,2
-31,5
-33,1

46,8
44,3
48,3
57,5
55,9

1,00

-45,6

-45,6

-45,6

-35,6

53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
2_B
1
2
3
4
6

Resultatentabel
eerste model
2_B
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden
rijden
rijden
rijden
rijden

10 auto's nieuwe pp
10 auto's nieuwe pp
10 auto's nieuwe pp
6 auto's best pp
8 auto's best pp

Hoogte
5,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
30,8
26,1
25,4
25,0
16,8
15,0

Avond
33,8
29,1
28,4
28,0
19,8
18,0

Nacht
27,7
23,1
22,4
22,0
13,8
12,0

Etmaal
38,8
34,1
33,4
33,0
24,8
23,0

Li
62,4
52,7
52,1
51,8
45,2
43,7

6
4
5
2
3

rijden 6 auto's best pp
rijden 2 auto's best pp
rijden4 auto's best pp
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

12,6
11,0
9,9
-43,1
-43,1

15,6
14,0
12,9
-43,1
-43,1

9,6
8,0
6,9
-43,1
-43,1

20,6
19,0
17,9
-33,1
-33,1

43,4
45,2
41,9
55,9
55,9

1

sluiten portier bestaande parkeerpl

1,00

-43,8

-43,8

-43,8

-33,8

55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

resultaten LAr,LT
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Bron
3_B
3
2
1
4
5

Resultatentabel
eerste model
3_B
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

4
6
6
1
2

rijden 2 auto's
rijden 8 auto's
rijden 6 auto's
sluiten portier
sluiten portier

best pp
best pp
best pp
bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl

3

sluiten portier nieuwe parkeerpl

Hoogte
5,00
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Dag
28,5
23,1
22,9
22,7
19,0
13,1

Avond
31,5
26,1
25,9
25,7
22,0
16,1

Nacht
25,5
20,1
19,9
19,7
16,0
10,1

Etmaal
36,5
31,1
30,9
30,7
27,0
21,1

Li
58,7
50,3
49,9
49,7
47,3
44,6

0,75
0,75
0,75
1,00
1,00

11,4
3,9
2,4
-47,1
-49,4

14,4
6,9
5,4
-47,1
-49,4

8,4
0,9
-0,6
-47,1
-49,4

19,4
11,9
10,4
-37,1
-39,4

45,6
31,8
32,5
51,9
49,9

1,00

-52,0

-52,0

-52,0

-42,0

48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:47:52

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
1_A
4
1
2
3
4

Resultatentabel
eerste model
1_A
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
rijden 6 auto's

bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
best pp

Hoogte
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
63,2
63,2
58,4
55,9
52,6
51,4

Avond
63,2
63,2
58,4
55,9
52,6
51,4

Nacht
63,2
63,2
58,4
55,9
52,6
51,4

3
1
2
4
5

rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 2 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

49,4
49,3
49,2
46,4
46,4

49,4
49,3
49,2
46,4
46,4

49,4
49,3
49,2
46,4
46,4

6
6
LAmax

rijden 8 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

40,9
40,8
63,2

40,9
40,8
63,2

40,9
40,8
63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:57:07

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
2_A
2
3
1
4
1

Resultatentabel
eerste model
2_A
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier bestaande parkeerpl
rijden 10 auto's nieuwe pp

Hoogte
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
56,1
56,1
56,0
55,0
53,2
44,0

Avond
56,1
56,1
56,0
55,0
53,2
44,0

Nacht
56,1
56,1
56,0
55,0
53,2
44,0

2
3
4
4
5

rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 6 auto's best pp
rijden 2 auto's best pp
rijden4 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

42,6
42,5
42,2
41,7
38,1

42,6
42,5
42,2
41,7
38,1

42,6
42,5
42,2
41,7
38,1

6
6
LAmax

rijden 8 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

36,9
36,4
56,1

36,9
36,4
56,1

36,9
36,4
56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:57:07

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
3_A
4
1
2
3
4

Resultatentabel
eerste model
3_A
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
rijden 6 auto's

bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
best pp

Hoogte
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
56,7
56,7
50,5
48,3
46,2
45,0

Avond
56,7
56,7
50,5
48,3
46,2
45,0

Nacht
56,7
56,7
50,5
48,3
46,2
45,0

4
3
2
1
5

rijden 2 auto's best pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden4 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

42,7
42,5
42,4
42,3
41,4

42,7
42,5
42,4
42,3
41,4

42,7
42,5
42,4
42,3
41,4

6
6
LAmax

rijden 6 auto's best pp
rijden 8 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

25,6
25,1
56,7

25,6
25,1
56,7

25,6
25,1
56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:57:07

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
1_B
4
1
2
3
4

Resultatentabel
eerste model
1_B
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
rijden 6 auto's

bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
best pp

Hoogte
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
63,3
63,3
59,5
57,9
55,4
51,5

Avond
63,3
63,3
59,5
57,9
55,4
51,5

Nacht
63,3
63,3
59,5
57,9
55,4
51,5

3
1
2
5
4

rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden4 auto's best pp
rijden 2 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

50,0
49,9
49,8
48,8
48,3

50,0
49,9
49,8
48,8
48,3

50,0
49,9
49,8
48,8
48,3

6
6
LAmax

rijden 8 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

44,0
43,9
63,3

44,0
43,9
63,3

44,0
43,9
63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

4-6-2018 21:57:07

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
2_B
2
3
1
4
1

Resultatentabel
eerste model
2_B
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier nieuwe parkeerpl
sluiten portier bestaande parkeerpl
rijden 10 auto's nieuwe pp

Hoogte
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
57,9
57,9
57,9
57,2
56,3
46,3

Avond
57,9
57,9
57,9
57,2
56,3
46,3

Nacht
57,9
57,9
57,9
57,2
56,3
46,3

2
4
4
3
5

rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 2 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden4 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

45,2
45,2
45,2
45,1
41,3

45,2
45,2
45,2
45,1
41,3

45,2
45,2
45,2
45,1
41,3

6
6
LAmax

rijden 8 auto's best pp
rijden 6 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

39,4
39,0
57,9

39,4
39,0
57,9

39,4
39,0
57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4-6-2018 21:57:07

deelresultaten LAmax
Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Naam
Bron
3_B
4
1
2
3
4

Resultatentabel
eerste model
3_B
(hoofdgroep)

Omschrijving
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
sluiten portier
rijden 6 auto's

bestaande parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
nieuwe parkeerpl
best pp

Hoogte
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75

Dag
58,6
58,6
53,9
51,6
49,0
47,3

Avond
58,6
58,6
53,9
51,6
49,0
47,3

Nacht
58,6
58,6
53,9
51,6
49,0
47,3

4
3
2
1
5

rijden 2 auto's best pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden 10 auto's nieuwe pp
rijden4 auto's best pp

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

45,6
45,5
45,3
45,3
44,6

45,6
45,5
45,3
45,3
44,6

45,6
45,5
45,3
45,3
44,6

6
6
LAmax

rijden 6 auto's best pp
rijden 8 auto's best pp
(hoofdgroep)

0,75
0,75

29,7
29,3
58,6

29,7
29,3
58,6

29,7
29,3
58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3

Watertoets

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125
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datum
7-5-2018
dossiercode 20180507-63-17818
Geachte heer/mevrouw M.F.J. ter Horst,
U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte
procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard
waterparagraaf uit dit document toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003
wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).
Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 18JA047 Uelserweg 125 te Mander.
Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de
Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden
bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de
stroomgebiedbeheerplannen).
Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke
plannen.
Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan
2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor
waterberging. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in
ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het
gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.
Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat
droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt
door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere
gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies
en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.
Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal
overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied
Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een

beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of
een retentiecompensatiegebied.
Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.
Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van
minimaal 80 centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de
kans op structurele grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere
ontwateringsdiepte. Kelders dienen waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen
wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het
maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.
In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Intrekgebied grondwaterwinning
Het plan ligt in een intrekgebied voor de winning van grondstof voor de drinkwaterbereiding. De provincie is bevoegd gezag voor
de bescherming van het winnen van grondstof voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor kunnen eisen gesteld worden aan
ontwikkelingen binnen het intrekgebied.

_________________________________________________________________________________________________________
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.
De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.

_________________________________________________________________________________________________________
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2017
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Oldenzaalseweg 38
7651 KC Tubbergen
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25-6-2018

Ons kenmerk:

Projectnummer 1521

Betreft:

Briefnotitie natuurwaardenonderzoek aanleg parkeerplaats voor Ria’s Eetcafé

Geachte heer Hannink, beste Niek,
Inleiding
In verband met de voorgenomen aanleg van enkele parkeerplaatsen tegenover Ria’s Eetcafé op de
hoek Uelserweg met de Vleerhoeksweg, hebben wij op 12 april 2018 een quickscan
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het bepalen van de wettelijke
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming. Op
onderstaande afbeelding wordt het onderzoeksgebied weergegeven. Vanwege de eenvoud van de
onderzoeksvraag rapporteren we middels deze briefnotitie onze bevindingen. Voor een impressie
van het plangebied verwijzen wij naar de bijlage.

Begrenzing van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied wordt met de gele lijn aangeduid.

Beschrijving van het plangebied
Het plangebied vormt een deel van een voormalig agrarisch erf en bestaat uit grasland, ruigte en
erfverharding. In het plangebied liggen nog de restanten van twee kuilvoerplaten.
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Voorgenomen activiteit
Het voornemen is om parkeerplaatsen te ontwikkelen op een voormalig deel van een agrarisch erf.
Om deze parkeerplaatsen aan te kunnen leggen wordt de aanwezige vegetatie vergraven, evenals
de aanwezige keerwanden van de sleufsilo’s. De in het plangebied aanwezige natuurlijke opslag
van bomen en struiken zal verwijderd worden. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke
eindbeeld weergegeven.

Weergave van het wenselijke eindbeeld (bon: Hannink Landschapsvormgeving)

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. Het onderzoeksgebied
wordt gelijk gesteld aan het plangebied.
Onderzoeksmethode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 12 april 2018 tijdens de
daglichtperiode (ochtend) 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) en zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. Het onderzoek is
uitgevoerd onder gunstige weersomstandigheden: bewolkt, droog, wind 2-3 Bft, 14⁰C. Het
onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise1.

Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Half april bezetten sommige
vogelsoorten al de broedplaats en hebben sommige soorten al een bezet nest, maar nog niet alle
1

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.
2

zomergasten zijn al terug uit de winterverblijfplaats. Op basis van een beoordeling van de
landschappelijke kenmerken 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 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 hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de
zomerverblijfplaats(en).
De
onderzoeksperiode
is
geschikt
voor
onderzoek
naar
zomerverblijfplaatsen. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar kraam-, winteren paarverblijven van vleermuizen.
Potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied. 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
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën. De
onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren. Sommige
soorten hebben de winterverblijfplaats verlaten en bezetten mogelijk al de voortplantingslocatie.
Sommige andere soorten zitten nog verscholen in de winterverblijfplaats (o.a. bastaardkikker).

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten
zoals 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.
Resultaten
Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogelsoorten,
amfibieën en grondgebonden zoogdieren. De inrichting en het gevoerde beheer maken het
plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor andere beschermde flora- of
faunasoorten.
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Vogels benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen soorten als tjiftjaf,
zwartkop en grasmus in het plangebied. Deze soorten nestelen in de dichte ruigte. Door het rooien
van beplanting tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd
en vernield. Hierdoor kunnen eieren vernield worden en (jonge) vogels verwond en gedood worden.
Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van grondgebonden
zoogdiersoorten als bruine rat, dwergmuis, aardmuis, bosmuis, mol, haas, vos en ree. Voor
genoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk
bezetten soorten als mol, bruine rat, bosmuis en aardmuis er ook een rust- en/of
voortplantingslocatie. Deze soorten bezetten een rust- en/of voortplantingslocatie in holen in de
grond, of in de dichte vegetatie boven de grond (dwergmuis). Door het bouwrijp maken van het
plangebied worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden mogelijk
rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Door uitvoering van de voorgenomen
activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als functioneel leefgebied van
grondgebonden zoogdieren af.
Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene en weinig
kritische amfibieënsoorten als kleine watersalamander, bastaardkikker, bruine kikker en gewone
pad. Deze soorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en bezetten er mogelijk
een (winter)rustplaatsen. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën
kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en in/onder de strooisellaag.
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer, de ligging in de stad en de ligging van het plangebied
op enige afstand van geschikte voortplantingswateren, is de betekenis van het plangebied als
functioneel leefgebied zeer gering.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten is het niet uitgesloten dat een enkele kikker of
kleine watersalamander verwond of gedood wordt en dat een (winter)rustplaats beschadigd of
vernield wordt. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het
plangebied als foerageergebied mogelijk iets af.
Vleermuizen vliegen mogelijk over het plangebied tijdens het foerageren rond de randen en kronen
van bomen buiten het plangebied. Geschikte verblijfplaatsen ontbreken er.

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.
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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.
Wettelijke consequenties

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.
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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 mol en 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
bouwrijp maken van het plangebied, 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 (Zorgplicht)

Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en
gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. 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 worden geen specifieke maatregelen
voorgesteld.
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 beplanting
te rooien en het plangebied bouwrijp te maken buiten de winterrustperiode van amfibieën. De
meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is april- september.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
Geen (zorgplicht)
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Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal
algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten2 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 sommige vogel-,
vleermuis-, amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten
het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er ieder voorjaar
vogels in de te rooien beplanting, bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rusten voortplantingslocatie en bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats.
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.
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 niet aangetast. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer is de
betekenis van het plangebied voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën (zeer) gering. Als
gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk slechts enkele individuen verwond en/of
gedood. In het kader van de zorgplicht wordt geadviseerd om bij uitvoering van de voorgenomen
activiteiten rekening te houden met de ecologie van amfibieën en grondgebonden zoogdieren.

Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties in het kader van soortbescherming. 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.

2

Zie bijlage 2 van dit rapport
7

Bijlage
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Regels
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Hoofdstuk 1

INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
het plan:
het bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125 NL.IMRO.0183.MANBPUELSERWEG125-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
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;
1.7
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;
1.8
agrarisch gebruik:
het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;
1.9
ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.10
ander werk:
een werk, geen bouwwerk zijnde;
1.11
appartement:
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woongelegenheid, bedoeld voor
verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;
1.12
archeologisch monument:
een terrein welke van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoonheid, de betekenis voor
de wetenschap of de cultuurhistorische waarde en die daarom op grond van de Monumentenwet wordt
beschermd;
1.13
archeologische waarden:
oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van (de culturele
overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis;
1.14
archeologisch waardevol terrein:
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen bevinden;
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1.15
bar-dancing / nachtclub:
een gebouw waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het serveren van al dan niet
alcoholhoudende dranken en in geringe mate op het verstrekken van snacks; de muziek vervult een
achtergrondfunctie;
1.16
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken zijnde;
1.17
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;
1.18
bedrijf:
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;
1.19
bedrijfsgebouw:
een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.20
bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.21
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;
1.22
bestaand:
ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden,
en het overige gebruik:
bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;
1.23
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.24
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.25
bijbehorend bouwwerk:
een architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een woonhuis/bedrijfswoning dan wel functioneel met een
zich op hetzelfde perceel bevindend woonhuis/bedrijfswoning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.26
bomenrij:
drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als
samenhangend element herkenbaar;
1.27
boom:
een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;
1.28
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;
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1.29
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.30
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
1.31
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is
toegelaten;
1.32
bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel;
1.33
bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.34
bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.35
casco:
de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;
1.36
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;
1.37
cultuurhistorische waarde:
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;
1.38
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;
1.39
discotheek:
een gebouw waarin de bedrijfsuitoefening voornamelijk is gericht op het bieden van gelegenheid tot dansen op
mechanische en/of levende muziek en het serveren van al dan niet alcoholhoudende dranken;
1.40
dunning:
velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende
houtopstand moet worden beschouwd;
1.41
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;
1.42
één bedrijf:
één economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures teneinde goederen en/of diensten
te produceren;
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1.43
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;
1.44
erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;
1.45
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;
1.46
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;
1.47
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.48
geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
1.49
geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.50
geluidsgevoelige functies:
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als
geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;
1.51
geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan
een geluidszone moet worden vastgesteld;
1.52
geomorfologische waarden:
de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze
van hun ontstaan;
1.53
groepsaccommodatie:
(deel van) een gebouw welke blijvend is bestemd voor recreatief nachtverblijf door groepen, waarbij wordt
overnacht in slaapzalen en/of slaapkamers waar een dagverblijf beschikbaar is waarin de gasten mede
huishoudelijke werkzaamheden verrichten;
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;
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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
hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden
aangemerkt;
1.57
hoofdverblijf:
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene,
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;
1.58
horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie,
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, een bar-dancing / nachtclub of een discotheek;
1.59
houtopstand:
boom of landschapselement;
1.60
houtwal:
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, voor de instandhouding
waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is;
1.61
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;
1.62
inpassingsplan:
een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze een ontwikkeling wordt ingepast op het betreffende
perceel en in relatie tot de omgeving, waarbij bijlage 2 van de toelichting leidraad is bij het maken van een
inpassingsplan;
1.63
kap:
een dak met een zekere helling;
1.64
kappen:
het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;
1.65
kleinschalige duurzame energiewinning:
winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen schadelijke
milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in onuitputtelijke hoeveelheden
beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte;
1.66
kleinschalig kampeerterrein:
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid
te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Dit
kampeerterrein of plaats heeft betrekking op een kampeerterrein voor een beperkt aantal kampeermiddelen;
1.67
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, steeds onderdeel van het
toetsingskader zijn);

bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125

97

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
landschapselement:
hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing
van heesters en struiken en erfbos;
1.70
loon- en grondverzetbedrijf:
een bedrijf dat in opdracht werkzaamheden verricht op het gebied van agrarisch loonwerk, cultuurtechnische
werkzaamheden, grondverzet en grondwerkzaamheden;
1.71
maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, religieuze en levensbeschouwelijke
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van
openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze
voorzieningen;
1.72
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;
1.73
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);
1.74
normaal agrarisch gebruik:
het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de
gronden;
1.75
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;
1.76
ondergeschikte horeca:
een lichte vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van dranken en kleine versnaperingen waarbij geen
sprake is van het bereiden van maaltijden, die ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de functie waarbij
de horeca wordt uitgeoefend;
1.77
overige opgaande teeltvormen:
sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige
gewassen;
1.78
overkapping:
een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;
1.79

parkeren

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen.
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1.80
peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.81
permanente bewoning:
bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;
1.82
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;
1.83
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
1.84
prostitutiebedrijf:
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
1.85
relatie:
één bouw- of bestemmingsvlak vormend;
1.86
risicovolle inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde
voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;
1.87
rooien:
het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;
1.88
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;
1.89
sierteelt:
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.90
singel:
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij periodiek onderhoud voor de
instandhouding ervan noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam;
1.91

stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten.
1.92
steilrand:
een abrupt hoogteverschil tussen twee vlakke terreingedeelten;
1.93
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;
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1.94
verblijfsrecreatie:
een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun hoofdverblijf
hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;
1.95

voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.
1.96
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;
1.97
voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.98
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;
1.99
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;
1.100 woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.101 woonhuis:
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis;
1.102 zorgfunctie:
een zorgfunctie als neventak bij een agrarisch bedrijf waarbij een directe relatie bestaat tussen de
sociaal-medische opvang van personen en de agrarische bedrijfsactiviteiten, in dié zin dat de personen al dan
niet behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel;
2.3
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
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;
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Hoofdstuk 2

BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Horeca
3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van horecabedrijven;
tenzij ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein", in welk geval de gronden uitsluitend benut dienen te
worden voor parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;
c. wegen en paden;
d. water;
met de daarbijbehorende:
e. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte
voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij beroep, mantelzorg en/of bed and breakfast;
f. tuinen, erven en terreinen;
g. paardrijbakken;
h. parkeervoorzieningen;
i. andere bouwwerken.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Gebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van de in 3.1 onder a, e en f genoemde gebouwen en overkappingen gelden de volgende
regels:
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het ter plaatse
gevestigde horecabedrijf worden gebouwd;
b. er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding "specifieke
bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen";
c. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, tenzij:
1. het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten hoogste het
bestaande aantal zal bedragen;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten hoogste de ter plaatse van
de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven oppervlakte bedragen;
e. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 1.000 m³ worden
uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen wordt berekend exclusief de kelderruimte;
f. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend
inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend
exclusief de kelderruimte;
g. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfsgebouw geheel
gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur waarin maximaal 1 toegangsdeur
aanwezig is;
h. 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;
i. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappingen of aangebouwde
bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden
gebouwd;
j. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen die in het volgende
bouwschema zijn gesteld:
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Functie
van
bouwwerk

een Maximale oppervlakte of
inhoud
per
bouwvlak/bedrijf*
per
gezamenlijk
gebouw
of
overkap
ping
Bedrijfsgebouwen en zie
16.2.1.
overkappingen
onder d en e
Bedrijfswoningen,
1.000
inclusief
m³
aangebouwde
bijbehorende
bouwwerken,
niet
zijnde overkappingen
Vrijstaande
100 m²
bijbehorende
bouwwerken
en
aangebouwde
overkappingen bij de
bedrijfswoning

Goothoogte in Dakhelling in °*
m*

Hoogte in m*

max.

min.

max.

max.

6,00

18

60

12,00

4,00+

30^

60

9,00++

3,00

-

60

8,00++

*
In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte en dakhellingen meer
bedragen dan in het schema is voorgeschreven, 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.
3.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de
bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1 Vergroten bedrijfsgebouw
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder g 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 een goede
landschappeijke inpassing, 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 Vergroten inhoud bedrijfswoning
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder l in die zin dat de inhoud
van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits:
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de bedrijfswoning, zoals
het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie;
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b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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 Artikel 7 in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.
d.

het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan genoemd in 3.1 onder a;
het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
het gebruik van de gronden met de aanduiding "parkeerterrein" anders dan voor parkeren.

3.4.2 Niet strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in Artikel 7 in ieder geval niet gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend op de wijze van
productiegebonden detailhandel;
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de
bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits:
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij één andere
arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het brutovloeroppervlak van de
bedrijfswoning bedraagt;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel;
c. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in de vorm van bed and
breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfswoning zijn toegestaan.
3.4.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen landschapsplan,
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1 Twee huishoudens
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder c in die zin dat de
bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens,
mits:
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede huishouden;
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit
rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
3.5.2 Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebouwing
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder c in die zin dat een
cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt
gebruikt door twee of drie huishoudens, mits:
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande woning reeds deel van
uitmaakt;
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de inhoud van het onder a genoemde
gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt;
de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de inhoud van het onder a genoemde
gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt;
de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het verbouwen de
waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijningsvorm wordt verbeterd;
er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit
rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.

3.5.3 Alternatieve landschappelijke inpassing
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.3 in die zin dat in plaats van de
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar genoemde bijlage andere landschapsmaatregelen worden
getroffen, mits:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlage opgenomen
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke
waarden waarvoor de in de betreffende bijlage genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
3.6

Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1 Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken van het bepaalde in 3.2.1
onder e zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 125%
van de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits:
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het bedrijf en verplaatsing van het
horecabedrijf niet mogelijk is;
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. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvuldige wijze landschappelijk
en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing wordt ingepast;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waarden, de woonsituatie, de
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.6.2 Functieverandering naar wonen
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Horeca' ten behoeve van
een functieverandering wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan
niet in combinatie met een aanduiding ten behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in
Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid opgenomen
bedrijvigheid, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2'
zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' van overeenkomstige toepassing
zijn;
b. bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het horecabedrijf ter plaatse zijn beëindigd;
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfsactiviteit afgestemde
aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt aangebracht;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4 Waarde - Archeologie 4
4.1

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.
4.2

Bouwregels

4.2.1 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.
4.2.2 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.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1 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.
4.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in 4.3.1 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.
4.3.3 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.

4.3.4 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.
4.4

Wijzigingsbevoegdheid

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

ALGEMENE REGELS

Artikel 5 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6 Algemene bouwregels
6.1

Algemene bouwregels

6.1.1 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 voor zover door middel van de in de regels opgenomen geluidsgevoelige functies worden
gerealiseerd, mag de geluidsgevoelige functie uitsluitend worden gerealiseerd met inachtneming van de
voorkeursgrenswaarde;
b. indien en voor zover een op het tijdstip van tervisielegging van het bestemmingsplan aanwezige woning op
hetzelfde perceel vervangen wordt door een andere woning, zal de afstand van de nieuwe woning tot de
weg, niet zullen verminderen.
6.2

Afwijken van de algemene bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.1.1 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 7 Algemene gebruiksregels
7.1

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, tenzij het gronden
betreft waar vrij kamperen is toegestaan, een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouw- en
gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen,
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel, tenzij hiervoor ingevolge een wettelijk
voorschrift een vergunning, en/of afwijking is verleend;
e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en
grondverzetbedrijf;
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 8 Algemene aanduidingregels
8.1

milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

8.1.1 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.
8.1.2 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde
in 7.1 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.

8.2

milieuzone - intrekgebied

8.2.1 Aanduidingomschrijving
De voor 'milieuzone - intrekgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de
kwaliteit van het grondwater in verband met de drinkwatervoorziening.
8.2.2 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.
8.2.3 Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.2.2 voor het bouwen
overeenkomstig de ter plaatse voorkomende bestemmingen, mits advies is gevraagd aan het waterleidingbedrijf.
8.2.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze aanduiding wordt in aanvulling op het gestelde in
7.1 in ieder geval gerekend:
het gebruik van gronden en bouwwerken voor (glas)tuinbouw, fruit- en boomteelt. Deze bepaling is niet van
toepassing op akkerbouw.
8.2.5

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 8.2.5 onder vergunningplicht is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
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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
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.
8.3

overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan

8.3.1 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.
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Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke
afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen enige bouwgrens en de weg niet
wordt verkleind, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhouds- en
oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, in die zin dat
ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes en overkappingen, ten behoeve van sanitaire
voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten
hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 15° zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens of daar waar geen sprake is
van een bouwgrens, de voorgevel, de grenzen of de voorgevel naar de buitenzijde worden overschreden
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen,
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten
minste 2,00 m bedraagt, tenzij gebouwen aaneengebouwd zijn;
mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;
e. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor 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';
f. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met dien verstande dat de
bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' dan wel de bestemming 'Verkeer' wordt
gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van
wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van het artikel 'Verkeer' zoals opgenomen in
het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt aangebracht, mits:
1. de betreffende gronden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
c. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' of 'Waarde - Archeologie 3' wordt
aangebracht, mits door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van
terreinen naar voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische resten is aangetoond;
d. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 wordt verwijderd, mits 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;
e. 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 11
11.1

Overige regels

Parkeren

11.1.1 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.
11.1.2 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.
11.1.3 Gemeentelijk parkeerbeleid
Voor lid 11.1.2 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.
11.1.4 Afmetingen parkeerplaatsen
De in lid 11.1.2 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.
11.1.5 Afwijken
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 11.1.2. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 11.1.3, 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 11.1.4 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.
11.1.6 Specifieke gebruiksregel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN
SLOTREGELS
Artikel 12

Overgangsrecht

12.1 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 12.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 12.1 sub a met maximaal
10%.
c. 12.1 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.
12.2 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 12.2 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 12.2 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. 12.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen bestemmingsplan
2006, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het
bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125
van de gemeente Tubbergen

Behorend bij het besluit van 23 mei 2016.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1
Ondergeschikte tweede tak
of een deeltijdfunctie
Activiteit
Koelhuizen

Zorgfunctie

Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking/wijzigingsbevoegdheid in
3.6.2
Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra geventileerde schuur
is bedoeld) toegestaan, die functioneren ten behoeve van het agrarisch
bedrijf waarbij het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal van 1 km. Bij
grotere omvang van de koeling moeten de koelhuizen op een
bedrijventerrein worden gevestigd, omdat het dan zal functioneren voor
meerdere bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet
aanvaardbaar is in het buitengebied.
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 m² bedragen.
Wanneer het koelhuis bedoeld is voor de opslag voor meerdere bedrijven
in de directe nabijheid (straal 1 km) en bij verwerking van de
landbouwproducten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 bedragen. De
koelruimte dient waar mogelijk binnen bestaande gebouwen gerealiseerd
te worden.
Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige maatschappelijke
zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, therapie,
gehandicapten, en dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van een
directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de sociale en/of
sociaal-medische opvang van personen, in dié zin dat de bewoners
behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.

Agrarische loonbedrijvigheid,
gebruiksgerichte
paardenhouderijen en andere
agrarische aanverwante
bedrijvigheid
Verhuur van fietsen en kano's,
en daarmee vergelijkbare
kleinschalige
recreatieproducten

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agrarisch bedrijf. Er mag
maximaal 20% van het bouwvlak worden gebruikt ten behoeve van de
ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient ondergebracht
te worden in de bestaande gebouwen.

Kinderboerderij

Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden van verschillende
soorten dieren (inheems en uitheems) anders dan voor de productie. Er
dient gelegenheid voor bezichtiging te worden geboden.
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande bebouwing
op het bouwvlak.

Niet-agrarische bedrijvigheid
als bedoeld in 'Bedrijven en
Milieuzonering 2009, uitgave
VNG, onder de categorieën 1 en
2, niet zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen,
risicovolle inrichten en/of
voorwerkbedrijven
Opslag van auto's en boten

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande gebouwen en mag,
met uitzondering van de opslagruimtes, geen grotere
bedrijfsvloeroppervlakte hebben dan 500 m². Er mag geen opslag van
goederen buiten de gebouwen plaatshebben.
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De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de verhuuractiviteiten mag
maximaal 200 m² bedragen. De opslag van de fietsen, kano's, en daarmee
vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten gebouwen
plaatsvinden.

Het moet bij de opslag van niet-landbouwproducten gaan om een opslag
die een relatie heeft met het buitengebied. De opslag van auto's en boten
mag geen grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 m². De opslag is
alleen toegestaan op percelen die gelegen zijn aan een doorgaande weg.
De opslag moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op het
bouwvlak. De opslag is niet toegestaan buiten de gebouwen.
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Groepsaccommodatie

Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing
(indien het bij vestiging van een groepsaccommodatie om bouwtechnische
redenen noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel worden
gesloopt en op dezelfde plek herbouwd worden). Indien de
groepsaccommodatie zich niet bevindt in het gebouw met daarin de
(bedrijfs)woning, dan mag de groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet sprake zijn van een
geheel met de overige gebouwen.

Plattelandskamers/
-appartementen

De kamers/appartementen worden in bestaande, vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gelegen binnen het bestaande
ensemble van gebouwen op het betreffende erf.
Plattelandskamers/-appartementen zijn niet toegestaan in vrijstaande
bijbehorende bouwwerken en veldschuren. Het aantal
plattelandskamers/-appartementen bedraagt per perceel minimaal twee.
Bij hoge uitzondering kan in kleine, waardevolle en bijzondere panden
worden volstaan met één plattelandskamer/-appartement, indien de
oppervlakte niet toereikend is voor twee. De oppervlakte van een
plattelandskamer/-appartement mag ten hoogste 60 m² bedragen. De
gezamenlijke oppervlakte van de plattelandskamers/-appartementen, per
bouwvlak mag ten hoogste 500 m² bedragen. De
plattelandskamers/-appartementen, moeten bedrijfsmatig geëxploiteerd
door één van de bewoners van het perceel worden. Het parkeren moet op
eigen erf plaatsvinden.

Theeschenkerij

De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing gevestigd worden.
Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. De
bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de theeschenkerij mag maximaal
50 m² bedragen.

Boerengolf

Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzieningen, met
uitzondering van de golfbaan zelf, op het bouwvlak ondergebracht te
worden. Op het bouwvlak moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig
zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden worden
getoetst, wat mogelijk ertoe kan leiden dat het boerengolf gedurende
bepaalde perioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag worden
uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke waarden. Het algemeen
belang van de natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht toegekend dan
het individuele belang van de agrariër die boerengolf als neventak aan het
bedrijf toevoegt.
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Bijlage 2
Landschappelijke inpassing
Uelserweg 125
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D
L

D

N

A:

Parkeren (nieuw) 24 auto’s.

B:

Te vellen bomen.

C:

Nieuw aan te brengen houtwal met inheemse
assortiment. Zowel boomvormers als
struikvormers. Hoogte van de wal circa 125 cm.
Aanplant met zomereiken, lijsterbes, hazelaar,
meidoorn en Gelderse roos. Maatvoering
80-100. Aanplant in drie rijen. Plantafstand
tussen de rijen 1 meter, in de rijen 1,5 meter.
Totaal 65 stuks.

D:

Bestaande bomen (niet in eigendom).

E:

Nieuw aan te planten beukenhaag. 40 meter
haag met Fagus sylvatica in de maat 80-100.
Totaal 200 stuks.

F:

Nieuw aan te planten struweelhaag met onder
andere liguster, hondsroos, veldesdoorn en
beuk. Totaal 60 stuks in de maat 80-100.
Plantafstand tussen de rijen 0,5 meter, in de rij 1
meter.

G:

Parkeerplaats bestaand rondom eetcafe.

H:

Uelserweg.

I:

Vleerhoeksweg.

J:

Berm/ruigte.

K:

Pad richting achterliggend perceel (niet in
eigendom).

L:

Percelen in agrarisch gebruik (niet in
eigendom). Een gedeelte vormt onderdeel van
een rood voor rood otnwikkeling.

M:

Klein perk in het midden van de parkeerplaats
ook voor aanbrengen verlichting.

N:

Nieuw aan te plant zomerlinde. Maatvoering
14-16, voorzien van twee boompalen.
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