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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV op een 
deel van het terrein van hotel Tante Sien aan de Denekamperweg 210 in Vasse door Kruse 
Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op de locatie. Het bodemonderzoek 
is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Derhalve dient de 
milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
In november 2017 heeft op de locatie ook een bodemonderzoek plaatsgevonden. De projectie 
van de uitbreiding is echter gewijzigd waardoor een nieuw bodemonderzoek noodzakelijk is. In 
overleg met de gemeente kan grondwateronderzoek nu achterwege blijven. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
 
De doelstelling van het onderzoek op de onverdachte deel van de locatie is aan te tonen dat op 
de locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of 
het freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in maart 2018 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 
2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV 
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Denekamperweg 210 in het zuidoostelijke deel van de 
bebouwde kom van Vasse. Het terrein heeft de coördinaten x = 253.420 en y = 494.905 en is 
kadastraal bekend als: gemeente Tubbergen, sectie P, nummers 514 en 515. De 
Denekamperweg bevindt zich ten noorden van de onderzoekslocatie.  
 
Bebouwing en verharding 
Op de locatie aan de Denekamperweg 210 bevindt zich hotel Tante Sien. De onderzoekslocatie 
betreft een deel van de tuin behorende bij hotel Tante Sien en is grotendeels onverhard en 
onbebouwd en bestaat uit gazon. Een deel is verhard met klinkers. 
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen voor de uitbreiding van hotel Tante Sien. De onderzoekslocatie betreft de 
projectie van de nieuwbouw en bestaat uit een deel van de tuin behorende bij hotel Tante Sien. 
De onderzoekslocatie is grotendeels verhard met klinkers. De onderzoekslocatie is onbebouwd 
en heeft een oppervlakte van circa 950 m².  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn tevens enkele 
situatieschetsen opgenomen. Het betreffen de boorplannen van eerder uitgevoerde bodem-
onderzoeken op de locatie (Geofox BV, 1994, Nibag, 2007 en Kruse Milieu BV, 2017) en het 
boorplan van onderhavig bodemonderzoek. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (BJZ.NU BV) en bij 
de gemeente Tubbergen.  
 
De volgende informatie is verzameld: 
- 
- 
- 
 
- 

De onderzoekslocatie is gelegen in een bebouwde omgeving. 
Er is bij de gemeente geen relevante informatie bekend betreffende de onderzoekslocatie.  
Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 
tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. 
Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 
werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

-
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
 Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct naast of op de  
 onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg. De locatie is niet 
 aangemeld voor de 2e of 3e fase van de saneringsregeling asbestwegen.  
 Op de onderzoekslocatie zijn drie bodemonderzoeken bekend. Deze onderzoeken, waarvan 
de boorplannen zijn bijgevoegd als bijlage I, zijn hiernavolgend kort beschreven: 
 
 Geofox BV, Verkennend bodemonderzoek Denekamperweg 210 te Vasse, d.d. 2 februari  
 1994 met projectnummer 37050.  
 Uit de resultaten van dit bodemonderzoek is het volgende geconcludeerd: 
- De bovengrond is licht verontreinigd met naftaleen en chryseen; 
- De ondergrond is niet verontreinigd; 
- Het grondwater bevat licht tot matig verhoogde gehaltes chroom en zink. 
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- 
 
 
 
 
 
 
- 

Nibag, Verkennend bodemonderzoek Denekamperweg 210 te Vasse, d.d. 2 november 2007 
met projectnummer 1000.7183.  
 Uit de resultaten van dit bodemonderzoek is het volgende geconcludeerd: 
- De bovengrond is niet verontreinigd; 
- De ondergrond is niet verontreinigd; 
- Het grondwater is niet verontreinigd. 
 
Kruse Milieu BV, Verkennend bodemonderzoek Denekamperweg 210 Vasse, d.d. november 
2017 met projectcode 17069710 
Uit de resultaten van dit bodemonderzoek is het volgende geconcludeerd 
- Mengmonster BG van de bovengrond is niet verontreinigd; 
- Mengmonster OG van de ondergrond is zeer licht verontreinigd met kobalt en molybdeen; 
- Het grondwater uit peilbuis PB 1 is (zeer) licht verontreinigd met barium, nikkel, zink, 
  naftaleen, vinylchloride en minerale olie. 
 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 35 meter boven NAP. 
- De locatie is gelegen op de stuwwal Ootmarsum. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat 
  behoort tot de formatie van Twente. Deze laag is zeer dun. Plaatselijk dagzoomt het 
  tertiair. Er zijn geen gegevens beschikbaar omtrent het doorlatend vermogen. 
- Aangezien de locatie ten westen van de waterscheiding op de stuwwal is gelegen, zal het 
  freatische grondwater in westelijke richting stromen. Vermoedelijk stroomt dit water over 
  de gestuwde ondergrond, die kleihoudend is. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich ongeveer 2.0 meter onder het maaiveld. 
- Er bevindt zich geen oppervlaktewater van enige betekenis in de directe omgeving van de 
  onderzoekslocatie. Het grondwaterbeschermingsgebied Manderveen is op circa 700 meter 
  ten noordoosten van het terrein gelegen. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie,  
is de onderzoekslocatie als onverdacht beschouwd. De onderzoeksstrategie voor onverdachte 
locaties wordt gebruikt. De hypothese uit NEN 5740 (ONV niet-lijnvormige locatie) wordt 
gebruikt.  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch 
veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onder-
zoekstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten 
behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
Aangezien in november 2017 ook bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie kan 
grondwateronderzoek in onderhavig bodemonderzoek achterwege blijven. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen.  
  Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een voorbeeld wordt  
  gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer ijzerrijk zijn. Door kwel  
  kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten aan arseen in de grond    
  ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de boringen die 
puinhoudend zijn, tot 0.5 meter diepte, conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. 
Aangezien puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is dient in voorkomende gevallen 
asbestonderzoek plaats te vinden.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat”. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. De volgende werkzaamheden zijn verricht: 
 
Op basis van het oppervlakte van circa 950 m² worden er in totaal 6 boringen verricht, waarvan 
4 tot 0.5 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. De boringen zijn 
gecodeerd als boring 21 tot en met 26.  
 
Van iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden mengmonsters samengesteld. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd op de diverse deellocaties. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarnemin-
gen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De mengmonsters worden volgens de 
voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. De samenstelling de mengmonsters is vermeld in tabel 
3 in paragraaf 4.2. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster 

Monster Analysepakket 

Bovengrond 1x (BG) 
Ondergrond 1x (OG) 

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

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
  

 
3.4 Toetsing chemische analyses 

 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
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achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond- 
en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van de onderzochte 
stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de achtergrondwaarde. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analyse-
resultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen en de samenstelling van de 
mengmonsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de chemische analyses 
worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 4.4. worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 9 maart 2018 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Verdeeld over het terrein zijn 6 boringen verricht waarvan er 3 zijn doorgezet in de ondergrond. 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. De bodem bestaat ter plaatse van de onderzoekslocatie tot circa 0.5 
m-mv uit matig fijn, zwak siltig ophoogzand waaronder zich uiterst fijn, sterk siltig, zwak grindig, 
zwak humeus zand bevindt. Ter plekke van boringen 22, 25 en 26 is in de ondergrond een sterk 
zandige, zwak grindige leemlaag opgeboord met een dikte van circa 0.3 meter. Ter plekke van 
boring 21 wordt van 1.6 tot 1.8 m-mv matig grof, zwak siltig, zwak grindig zand opgeboord 
waaronder zich tot einde boordiepte (2.0 m-mv) matig grindig, zwak siltig zand bevindt. In de 
grond zijn oer- en/of roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde 
materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld of in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven. 
 
Tabel 2: Samenstelling (meng)monsters. 

Mengmonster Boring nummer Traject (m-mv) Analyse op 

BG 21, 22, 23 en 25 
24 
26 

0.08 - 0.58 
0.07 - 0.25 
0.07 - 0.35 

Standaard 
pakket 

OG 21 
22 
23 

0.60 - 1.20 
0.60 - 0.90 
0.75 - 1.00 

Standaard 
pakket 

 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn uitge-
voerd op mengmonsters. De gehaltes kunnen hoger kunnen zijn in de individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grondmengmonsters. De analyseresultaten van de grondmonsters zijn 
volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden.  
 
In de mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV is 
uitgevoerd op een terreindeel met een oppervlakte van circa 950 m² aan de Denekamperweg 
210 in Vasse.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op de locatie. Het bodemonderzoek 
is noodzakelijk in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Derhalve dient de 
milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd. In verband met het feit dat in november 2017 
ook al bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op de locatie is, in overleg met de gemeente, 
grondwateronderzoek achterwege gebleven. 
 
 
Resultaten veldwerk 
Er zijn ten behoeve van het verkennend onderzoek in totaal 6 boringen verricht (gecodeerd als 
21 tot en met 26). 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. De bodem bestaat ter plaatse van de onderzoekslocatie tot circa 0.5 
m-mv uit matig fijn, zwak siltig ophoogzand waaronder zich uiterst fijn, sterk siltig, zwak grindig, 
zwak humeus zand bevindt. Ter plekke van de boringen 22, 25 en 26 is in de ondergrond een 
sterk zandige, zwak grindige leemlaag opgeboord met een dikte van circa 0.3 meter. Ter plekke 
van boring 21 wordt van 1.6 tot 1.8 m-mv matig grof, zwak siltig, zwak grindig zand opgeboord 
waaronder zich tot einde boordiepte (2.0 m-mv) matig grindig, zwak siltig zand bevindt. In de 
grond zijn oer- en/of roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodem-vreemde 
materialen waargenomen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld of in de bodem. 
 
 
Resultaten van de chemische analyses 
- Mengmonster BG van de bovengrond is niet verontreinigd; 
- Mengmonster OG van de ondergrond is niet verontreinigd. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrondwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
De boven- en ondergrond zijn niet verontreinigd. 
 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. De 
onderzoekslocatie kan worden beschouwd als niet asbestverdacht. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouwplannen, aangezien er geen verontreinigingen zijn vastgesteld. De bodem wordt 
geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik. 
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Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, worden tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal boringen  
verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsen van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

                                              Boorplan Geofox 1994 
                                               Boorplan Nibag 2007 
                                      Boorplan Kruse Milieu BV 2017 

Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties 2018 
 
 

 



         

           
 
  
 

  

Kruse Milieu 
BV 

Topografische kaart 
 Schaal: 1:25000 

Bijlage: I  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Denekamperweg 210 
Vasse 







BJZ.NU BV
Denekamperweg 210 
7661 RM  Vasse

Verkennend bodemonderzoek

0 25

:  17069710
:  1:500 (A4-formaat)
:  November 2017

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

11

12

13

14

15

16

17

18

Hotel Tante Sien

210

216



BJZ.NU BV
Denekamperweg 210 
7661 RM  Vasse

Verkennend bodemonderzoek

0 25

:  18016010
:  1:500 (A4-formaat)
:  Maart 2018

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JL

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoek november 2017

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

11

13

14

15

16

17

18

Hotel Tante Sien

210

216

12

21

22

24

23

25 26

uitbreiding hotel

= Onderzoekslocatie



 

 

 
 
 
 
 
 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Denekam perw eg 2 1 0  - Vasse
projectcode 1 8 0 1 6 0 1 0

datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2

2 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

150

200

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, grijs, 
ophoogzand

-60
zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker zwart , 
bruin

-90
zand, uiterst  fijn, zwak silt ig, sterk 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
rood, sporen oer

-120
zand, uiterst  fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  geel, bruin, sporen 
roest , resten teelaarde

-160
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, bruin

-180
zand, m at ig grindig, zwak silt ig, 
m at ig grindig, licht  beige, geel, 
sporen roest

1

2

3

4

5

2 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

150

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, grijs, 
ophoogzand

-60
zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin

-90
leem , zwak zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, geel, m at ig roest

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

2 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

100

0

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  beige, bruin, sporen 
teelaarde, ophoogzand

-75
zand, uiterst  fijn, sterk silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, donker bruin

1

2

2 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-25
zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
sporen wortels

1

2

2 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, grijs, ophoogzand

-60
leem , sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs, geel, sporen roest , 
sporen teelaarde

1

2

2 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 1 8

boorm eester Jan Hart m an

0

50

0

-7
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, ophoogzand

-35
leem , sterk zandig, zwak grindig, 
neut raal grijs

1

2



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 16-Mar-2018

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Mar-2018

Denekamperweg 210 - Vasse

18016010
2018034263/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Denekamperweg 210 - Vasse

1 2

Jan Hartman 1/2

18016010

Analysecertificaat

16-Mar-2018/15:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018034263/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.4% (m/m) 88.1Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.4Organische stof

99.6% (m/m) ds 97.3Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 5.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

S <10mg/kg ds 14Lood (Pb)

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

Minerale olie

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

6.8mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

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

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

<5.0mg/kg ds 9.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG

OG 9991267

9991266

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Mar-2018

09-Mar-2018

M: MCERTS erkend



Denekamperweg 210 - Vasse

1 2

Jan Hartman 2/2

18016010

Analysecertificaat

16-Mar-2018/15:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Mar-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018034263/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

BG

OG 9991267

9991266

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Mar-2018

09-Mar-2018

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG 9991266 26  7  35 0535336901

 9991266 25  7  57 0535336727

 9991266 22  8  58 0535336904

 9991266 24  7  25 0535336820

 9991266 21  8  58 0535336902

 9991266 23  8  58 0535336896

OG 9991267 22  60  90 0535336897

 9991267 21  60  90 0535336903

 9991267 21  90  120 0535336729

 9991267 23  75  100 0535336900

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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18016010

Denekamperweg 210 - Vasse

09-03-2018

Jan Hartman

2018034263

09-03-2018

16-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 88,4 88,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds 6,8 34

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9991266

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



18016010

Denekamperweg 210 - Vasse

09-03-2018

Jan Hartman

2018034263

09-03-2018

16-03-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,4

5

Uitgevoerd

% (m/m) 88,1 88,1

% (m/m) ds 2,4 2,4

% (m/m) ds 97,3

% (m/m) ds 5 5

mg/kg ds <20 39,45 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2264 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,559 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,481 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0478 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 6,533 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 14 20,73 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 28,57 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,75

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <5,0 14,58

mg/kg ds <11 32,08

mg/kg ds 9 37,5

mg/kg ds <6,0 17,5

mg/kg ds <35 102,1 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds <0,0010 0,0029

mg/kg ds 0,0049 0,0204 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9991267

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
I&M Infrastructuur en Milieu 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
Sn Tin 
Zn Zink 
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  

Er zijn concrete plannen voor de uitbreiding van Hotel tante Sien in Vasse met 28 kamers. Het plangebied 

is gesitueerd aan de Denekamperweg 210 in Vasse. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 

eindbeeld van het plangebied weergegeven.  

 

 
Plattegrond van de wenselijke uitbreiding (bron: Madmax Diesajn). 

 

Op 9 november 2017 heeft Natuurbank Overijssel een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd in 

het plangebied (Rapport 1309 van Natuurbank Overijssel). In voorgenoemde quickscan worden de 

voorgenomen fysieke activiteiten, zoals het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van de 

uitbreiding,  getoetst aan wet- en regelgeving m.b.t. beschermde planten en dieren en –gebieden. In deze 

beoordeling wordt niet ingegaan op mogelijke negatieve gevolgen van de voorgenomen activiteiten op 

Natura2000-gebied als gevolg van de emissie van fossiele brandstoffen tijdens de bouw- en 

exploitatiefase.  

 

Met behulp van het programma Aerius Caluculator (www.calculator.aerius.nl) is de emissie NOX (kg/jaar) 

berekend en als gevolg daarvan de depositie NOX op beschermde Habitattypen in Natura2000-gebied 

(mol/ha/jaar).  

 

1.2 Doel  

Rondom het plangebied liggen verschillende Natura2000-gebieden, waaronder het Natura2000-gebied 

Springendal & Dal van de Mosbeek. Het plangebied ligt op 464 meter afstand van het Natura2000-gebied. 

Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 

weergegeven.  
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Ligging van het Natura2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek in de omgeving van het plangebied. De ligging van 

het plangebied wordt met de stip aangeduid.  

 

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde 

soorten en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 

aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 

binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 

instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de 

mogelijke externe werking van de beoogde ontwikkeling (uitbreiding hotel) op het nabijgelegen Natura 

2000-gebied, is het van belang om te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert 

met de waarden waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk.   

  

In de toets aan de Wet natuurbescherming wordt in eerste instantie kwalitatief beoordeeld of er 

negatieve effecten op Natura 2000-waarden zijn te verwachten.   

  

Binnen deze toets staat de volgende vraag centraal:  

Kan het voornemen van de realisatie en exploitatie de uitbreiding van Hotel Tante Sien en alle ingrepen die 

daar aan gekoppeld zijn - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in de 

(directe) omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden 

verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn 

aangewezen? en zo ja, kan dit negatieve effect significant zijn? Of kunnen deze effecten bij voorbaat 

redelijkerwijs uitgesloten worden? 

  



5 

 

Een toets kan drie mogelijke uitkomsten geven:  

• Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Verdere toetsing is niet nodig.  

• Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar leiden niet tot een significante 

aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval dient 

een “verslechteringstoets” uitgevoerd te worden.  

• De ontwikkeling leidt tot negatieve effecten, die kunnen leiden tot significante aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval is het noodzakelijk om 

een “passende beoordeling” uit te voeren. In een passende beoordeling wordt meer in detail de 

kans op een significant effect beoordeeld al dan niet met de inzet van mitigerende maatregelen.  

 

 

Wettelijk kader: Natura 2000 en Wet natuurbescherming  

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 

habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een 

Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische 

basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald in 

de Wet natuurbescherming (Wn). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 

instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen 

zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 

instandhoudingsdoelstellingen. Voor projecten geldt een vergunningplicht als het project een 

verslechterend of significant verstorend effect kan hebben op een Natura 2000-gebied. Bij vaststelling van 

plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het plan voor Natura 2000-

gebieden. 

  

  

 

1.3 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 wordt het nabij het plangebied gelegen Natura2000-gebied Springendal & Dal van de 

Mosbeek beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekeningen van de stikstofdepositie, 

waarbij deze voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase is berekend. Om het effect van de 

voorgenomen activiteiten te berekenen is alleen de gekeken naar de uitbreiding. De huidige situatie is 

niet berekend. Een mogelijkheid is om de huidige referentiesituatie vast te stellen en te vergelijken met 

de nieuwe situatie waardoor mogelijk een verschil ontstaat. Een dergelijke verschikberekening is alleen 

zinvol als ook de feitelijke situatie veranderd. Daar is in voorliggend geval geen sprake van.  
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2 Beschrijving Natura2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek  

 

2.1 Algemeen  

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied dankt zijn 

grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met opgestuwde heuvelruggen, 

waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met 

een afwisseling van bos, heide en beekjes herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien 

in de ondergrond maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van 

de Mosbeek en Hazelbekke vinden we natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en 

trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en heischrale 

graslanden. De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen. 

 

2.2 Kenschets 

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum in Noordoost-Twente. 

Het is belangrijk vanwege de aanwezigheid van kalkmoerassen, beekbegeleidende bossen en het 

voorkomen van Beekprik en Vliegend hert (Lucanus cervus). Vochtige en droge heiden, heischrale 

graslanden, Jeneverbesstruwelen, bronnen en beekdalgraslanden completeren het beeld. 

 

Landschap 

De stuwwal van Ootmarsum is bepalend voor de grote verscheidenheid in dit Natura 2000-gebied. In de 

voorlaatste ijstijd reikte een van de ijslobben tot in het huidige Dinkeldal en stuwde afzettingen van 

verschillende samenstelling op. Op veel plaatsen bevindt zich keileem in de stuwwal, plaatselijk tot dicht 

aan de oppervlakte. In warmere perioden werden door smeltwater erosiedalen gevormd. Deze zijn later 

deels opgevuld door met water verzadigde grond, die na ontdooien de laagten ingleed. 

In de laatste ijstijd werden op de stuwwal dekzanden afgezet. Het reliëf en de verschillende afzettingen 

zorgen voor een variatie in goed en slecht doorlatende gronden. Als het inzijgende grondwater op een 

slecht doorlatende laag stuit, stroomt het zijwaarts af en treedt dan uit als een bron. Een groot deel van 

de bronnen ligt relatief hoog in de flank van de stuwwal, als gevolg van de na de opstuwing scheef 

gelegen kleilagen. Deze bronnen vormen de basis voor de levensaderen van dit gebied: de Hazelbekke, 

Mosbeek en Springendalse Beek. Deze beken ontspringen aan de kop van de erosiedalen, waarbij de 

bronnen op minder dan twee kilometer van elkaar liggen. Daarnaast ontspringen op de stuwwal 

verschillende kleinere beken. In de dalen komen beekeerdgronden voor met relatief ondiepe 

grondwaterstanden. Op de voormalige heidegronden van de stuwwal hebben zich podzolgronden 

ontwikkeld en zijn enkele escomplexen aanwezig met bruine en zwarte enkeerdgronden. De zandgronden 

hebben een diepe grondwaterstand. 

Sporen van eerste bewoning in het gebied dateren uit 4.000-3.100 voor Chr. Uit die tijd stamt ook de 

meest zuidelijk gelegen hunebed van Nederland, bij Vasse, evenals een groot aantal grafheuvels. Uit de 

periode tussen 600 voor Chr. en 200 na Chr. dateren de celtic fields, die een aantal jaren geleden ontdekt 

zijn, onder andere op de Vasserheide. Na het instorten van de potstalcultuur en de invoering van de 

markenwet, die een einde aan het gemeenschappelijke bezit van de heidevelden maakte, veranderde aan 

het einde van de 19de eeuw het typische heidelandschap. Grootgrondbezitters kochten grote delen van 

de heide op, zetten deze om in grasland en (dennen)- bos en legden landgoederen aan. Deze 

ontginningen zijn nu nog herkenbaar aan de rechthoekige, rationele patronen. De zogenaamde Cirkels 

van Jannink, in het noordwesten van het gebied, zijn ontginningen uit de jaren 1930. Met de ontginning 

van de heide onderging het landschap een metamorfose van een open, boomloos gebied naar een jong, 

besloten boslandschap. Alleen de Manderheide, Vasserheide en de Paardenslenkte zijn nu nog grotere 

heidevelden die op de stuwwal resteren. De Mandermaten, in het westen van het gebied, vormen een 

kleinschalig landschap van (in het verleden bevloeide) graslanden die gescheiden zijn door wallen met 

(voormalig) eikenhakhout. 

 

Natuurwaarden  

Langs de Hazelbekke, Mosbeek en Springendalse beek staan bronbossen (H91E0) met een ondergroei van 

Bittere veldkers (Cardamine amara), Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium), Paarbladig 

goudveil (Chrysosplenium oppositifolium) en verschillende zeggensoorten. Langs de Hazelbekke kunnen 
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daar Alpenheksenkruid (Circaea alpina) en Schedegeelster (Gagea spathacea) aan worden toegevoegd. 

Plantensociologisch betreft dit het GoudveilEssenbos (Carici remotae-Fraxinetum) en het 

ElzenzeggeElzenbroekbos (Carex elongatae-Alnetum). Waar de bronnen niet zijn beschaduwd, komen 

kenmerkende soorten van weidebronnen voor, zoals Groot bronkruid (Montia fontana), 

Klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus) en Beekstaartjesmos (Philonotis fontana). 

De beekbegeleidende graslanden bestaan uit orchideeënrijke Veldrushooilanden en kleine 

zeggengemeenschappen. In de Springendalse beek zelf komt de Beekprik voor. Deze gebruikt de 

zonbelichte grindbanken in het bovenstroomse deel van de beek om te paren en eieren af te zetten. In de 

Mosbeek is de Kleine modderkruiper aangetroffen. De molens van Frans en Bels langs de Mosbeek zijn al 

vele jaren een bekende broedplaats voor de Grote gele kwikstaart. In de grootste bronvijver op het 

Springendal komt Drijvende waterweegbree (Luronium natans) voor, in een begroeiing waarin Gewoon 

bronmos (Fontinalis antipyretica) domineert. 

Het brongebied van de Mosbeek neemt een unieke plaats in binnen het Natura 2000netwerk. Hier 

bevindt zich een stroomhoogveentje met op een kleine oppervlakte een grote variatie aan 

vegetatietypen. De continue toevoer van basenhoudend water voedt een vegetatie met kenmerken van 

het Campylio-Caricetum dioicae. Het betreft misschien wel het mooiste voorbeeld van Alkalisch laagveen 

(H7230) in ons land. Kenmerkende soorten zijn onder meer Vetblad (Pinguicula vulgaris), Vlozegge (Carex 

pulicaris), Armbloemige waterbies (Eleocharis quinqueflora), Veenorchis (Hammarbya paludosa) en 

Parnassia (Parnassia palustris). Hoger in de gradiënt bevindt zich een heischrale vegetatie (H6230), met 

onder andere Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) en Blauwe knoop (Succisa pratensis), en een 

soortenrijk natte heide (H4010), met onder meer Beenbreek (Narthecium ossifragum). Naast het 

brongebied van de Mosbeek bevindt zich in de Reuterij nog een tweede groeiplaats van Vetblad en 

Parnassia. In een bronweide langs de Hazelbekke komen Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Ronde 

zegge (Carex diandra), Kleine valeriaan ( Valeriana dioica), Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. 

majalis) en Moerasvaren (Thelypteris palustris) voor. Deze hooilanden zijn een vorm van habitattype 

7140. 

 

Grotere gebieden met vochtige heide liggen op de Manderheide, het Vassergrafveld en in het noordelijke 

deel van Paardenslenkte. Op een voormalige maïsakker (de Strengen) verschenen verschillende soorten 

van natte en droge heide, waaronder Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum), Stekelbrem (Genista 

pilosa), Kruipbrem (Genista anglica), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) en Kleine zonnedauw 

(Drosera intermedia). Ook ontwikkelt zich hier een nieuw Jeneverbesstruweel (H51 30), met zo'n 200 

juveniele exemplaren van de Jeneverbes (Juniperus communis). Oudere Jeneverbesstruwelen vinden we 

op de Braamberg en Tutenberg, de Vasserheide, het Ootmarsumer veld, de Manderheide en in het 

Springendal. Droge heiden met overgangen naar soortenrijke heischrale graslanden komen voor op de 

Vasserheide, de Manderheide, de Manderstreu en de Paardenslenkte. In Twente vormen deze droge 

gebiedsdelen het bolwerk van de Zandhagedis en de Hazelworm. De Cirkels van Jannink ontwikkelen zich 

naar heischraal grasland en droge heide. 

In de westelijke uitloper van het Natura 2000-gebied leeft in het kleinschalige houtwallenlandschap van 

de Mandermaten de enige Twentse populatie van het Vliegend hert. De oude houtwallen vormen het 

leefgebied voor deze soort. De larven ontwikkelen zich in en om de oude stobben van de Zomereik 

(Quercus robur), terwijl de adulten zich laven aan sapplekken op eiken. Helaas vallen in de 

zomermaanden met enige regelmaat verkeersslachtoffers onder de grote kevers, omdat dit deelgebied 

doorsneden wordt met wegen.De Kamsalamander is bekend van enkele poelen in de Manderstreu. 

De (voor een deel oude) bossen in het Natura 2000-gebied zijn bijzonder rijk aan spechten, waarbij vooral 

het talrijke optreden van de Kleine bonte specht opvalt. Andere karakteristieke soorten zijn Wespendief, 

Havik, Fluiter en Appelvink. Geregeld worden raven opgemerkt, maar of ze hier broeden, is de vraag 

(bron: Synbiosys Alterra).  
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2.3 Instandhoudingsdoelen  

Voor het Natura2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek zijn de volgende instandhoudingsdoelen 

geformuleerd. 
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3  Effectenanalyse  

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke verstoringsfactoren via externe werking een negatief effect zouden 

kunnen hebben op het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek in de directe omgeving van 

het plangebied als gevolg van het project.  

  

Storingsfactoren kunnen een direct effect op de instandhoudingsdoelen hebben (bijvoorbeeld het doden 

van dieren of het verdwijnen van oppervlak habitattype of leefgebied) of een indirect effect (bijvoorbeeld 

verandering van de milieucondities, waardoor de leefomstandigheden verslechteren of het blokkeren van 

een trekroute, waardoor de toegang tot voedsel- of overwinteringsgebieden buiten het Natura 2000-

gebied wordt geblokkeerd).   

  

De realisatie en gebruik van 28 hotelkamers kan in combinatie met (mogelijke) netwerkeffecten 

(verandering van verkeerstromen op wegen in de omgeving) de volgende negatieve effecten veroorzaken: 

- vermesting door atmosferische depositie  

 

Conform de Wet natuurbescherming dient de voorgenomen ingreep te worden getoetst op (mogelijk) 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied. Bij de toetsing is waar 

mogelijk onderscheid gemaakt in permanente verstoringsfactoren (gebruiksfase) en tijdelijke 

verstoringsfactoren (aanlegfase).  

 

3.1 Permanente verstoringsfactoren  

Tot de permanente verstoringsfactoren die mogelijk een negatief effect hebben op de 

instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeekbeek behoren de 

volgende aspecten: 

 

Stikstofdepositie 

Verzuring en vermesting vormen een actueel thema bij ontwikkelingen met verkeersaantrekkende 

werking in de (directe) omgeving van Natura 2000-gebieden. Aan de bronzijde leidt stikstofemissie uit het 

verkeer tot een potentieel verzurend en vermestend effect in natuurgebieden; aan de zijde van de 

natuurgebieden is het vooral de aanwezigheid van voor stikstof gevoelige habitattypen en eventueel 

soorten die bepalen of een natuurgebied gevoelig is voor stikstofdepositie. Door het gebruik van de 

hotelkamers kan er mogelijk sprake zijn van verandering van de verkeersintensiteiten op de wegen in de 

omgeving van het plangebied. De Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn aangewezen voor (zeer) 

stikstofgevoelige habitattypen en deels ook voor stikstofgevoelige leefgebieden van habitatsoorten. 

Mogelijk negatief effect op de gevoelige habitattypen door de verkeersaantrekkende werking en de 

uitstoot als gevolg van het gebruik van een CV-installatie tijdens het gebruik van het hotel is niet met 

zekerheid uit te sluiten. 

 

 

 

3.2 Tijdelijke verstoringsfactoren  

Gedurende de bouw (realisatiefase) treden er mogelijk effecten op zoals een tijdelijke toename van 

concentraties aan luchtverontreinigende stoffen en een toename van de geluidbelasting voor de 

omgeving.  

 

De herontwikkeling vindt plaats binnen een sterk verstedelijkte omgeving.  Als gevolg van de 

ontwikkelingen verandert het karakter van het gebied niet.   

  

De realisatie van de herontwikkeling zal  tijdelijk een hogere mate van verstoring met zich meebrengen. Er 

zullen machines en mensen aanwezig zijn om de nieuwe situatie te realiseren, gedurende de bouwfase 

zijn extra geluiden en trillingen in de omgeving te verwachten.   
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Tijdelijk zal er ook werkverkeer rijden van en naar het plangebied. Het gaat om een beperkt aantal 

verkeersbewegingen. Samen met de (vaak mobiele) bronnen die bij de bouw gebruikt worden leiden deze 

verkeersbewegingen tot stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000gebied.   

  

Optische en mechanische verstoring spelen geen rol; bij de werkzaamheden wordt geen natuurgebied 

betreden.  

 

Gelet op de ligging op enige afstand tot Natura2000-gebied, is het niet te verwachten dat geluid, trillingen 

of menselijke aanwezigheid leiden tot een negatief effect op Natura2000.  

  

Tijdelijke effecten op abiotische factoren zoals bodemreliëf, water-, bodem- en luchtkwaliteit en 

landschappelijke kwaliteiten, alsmede op de habitats waarvoor Springendal & Dal van de Mosbeek is 

aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn zijn, met uitzondering van stikstofdepositie, dan ook uit 

te sluiten.  

 

Conclusie  

Bovenstaand is nagegaan of de aanleg en het gebruik van 28 hotelkamers negatieve effecten kan hebben 

op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. 

Hieruit blijkt dat voor de effecten van deze ontwikkeling gekeken dient te worden naar de eventuele 

verandering van de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het plangebied en naar de 

effecten daarvan via stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in het Natura 2000-gebied.  

Dit zowel voor de realisatiefase als de gebruiksfase. 
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4 Nadere analyse stikstofdepositie  

 

4.1 Uitgangspunten berekening gebruiksfase  

Het project beoogt de exploitatie van 28 hotelkamers. Deze nieuwe hotelkamers genereren een toename 

van het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied en het verstoken van aardgas voor de 

verwarming en sanitair. Aangenomen wordt dat door de uitbreiding geen extra personeel of bevoorrading 

noodzakelijk is.  

 

Verkeersgeneratie en afwikkeling  

Het gebruik van hotelkamers genereert een toename van het aantal verkeersbewegingen. Aangenomen 

wordt dat 28 hotelkamers tot een toename van 42 verkeersbewegingen per etmaal leiden. De genoemde 

42 vervoersbewegingen per etmaal betreffen uitsluitend lichte motorvoertuigen van bezoekers. 

Aangenomen wordt dat het verkeer deels vanuit het westen (vanuit richting Tubbergen) en deels vanuit 

het oosten (vanuit richting Ootmarsum) naar het plangebied rijdt. Aangenomen wordt dat deze verdeling 

50%-50% is (21 vervoersbewegingen per route).  

 

 
Aanvoerroutes vervoersbewegingen vanuit het westen (route 2) en het oosten (route 2) op bovenstaande kaartje.  
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Gebruik cv-installatie 

Voor berekenen van de depositie, als gevolg van het verstoken van extra aardgas in de CV-installatie, 

wordt uitgegaan van een nieuwe cv-installatie met een vermogen van 0,147 MW en een emissie van 80 kg 

NOX per jaar (uitstoothoogte 6 meter).  

 

 
 

 

 

4.2 Uitgangspunten berekening bouwfase (tijdelijk project) 

De bouw van de 28 hotelkamers genereert zowel een toename van het aantal vervoersbewegingen, 

onder andere door bouwvakkers en de aanvoer van bouwmaterialen), alsmede het gebruik van machines 

die noodzakelijk zijn tijdens de bouw zoals mobiele kranen voor het uitgraven van de bouwplaats, een 

hijskraan tijdens de bouw. Bij vaststellen van de emissie NOx gedurende de bouwfase worden de 

volgende bronnen opgenomen in het model 

 

Inzet materieel op bouwplaats  

1. inzet mobiele kraan. Klasse IIIB, 75-130 kW, bouwjaar 2012/01. Categorie M 

Aangenomen wordt dat deze mobiele kraan 5 dagen werkzaam is en in totaal 450 liter diesel verbruikt.  

2. inzet hijskraan. Klasse IIIB, 75-130 kW, bouwjaar 2012/01. Categorie M 

Aangenomen wordt dat deze hijskraan 20 dagen werkzaam is en in totaal 1200 liter diesel verbruikt.  

3. afvoeren grond met tractor en kipper. Klasse IIIB, 75-130 kW, bouwjaar 2012/01. Categorie M 

Aangenomen wordt dat deze tractor 5 dagen werkzaam is en in totaal 500 liter diesel verbruikt.  
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Verkeersgeneratie en afwikkeling  

Het bouwen van 28 hotelkamers leidt gedurende de bouwfase tot een toename van vervoersbewegingen 

van zowel personeel (bouwvakkers) als de aanvoer van materialen. Aangenomen wordt dat het verkeer 

deels vanuit het westen (vanuit richting Tubbergen) en deels vanuit het oosten (vanuit richting 

Ootmarsum) naar het plangebied rijdt. Gelet op de ligging van het plangebied wordt aangenomen dat er 

in merendeel vervoersbewegingen zullen ontstaan vanuit de richting Tubbergen richting het plangebied. 

Het minimum aantal vervoersbewegingen per etmaal waarmee Aerius rekent is 1 per etmaal, gedurende 

de duur het project. Bij het vaststellen van het aantal vervoersbewegingen is rekening gehouden met: 

• Vakanties en vrije dagen; 

• Weekenden;  

 

De volgende toename van het aantal vervoersbewegingen is opgenomen in het model: 

 

Westelijke route: 

1. licht verkeer; 1 per etmaal (totaal 365 vervoersbewegingen) 

2. middelzwaar verkeer; 1 per etmaal (totaal 365 vervoersbewegingen) 

3. zwaar verkeer; 1 per etmaal  (totaal 365 vervoersbewegingen) 
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Oostelijke route: 

1. licht verkeer; 1 per etmaal (totaal 365 vervoersbewegingen) 

2. middelzwaar verkeer; 1 per etmaal (totaal 365 vervoersbewegingen) 

 

 
 

 

Voorgenoemde toename voor middelzwaar en zwaar verkeer vormt een overschatting van de feitelijke 

situatie omdat het feitelijke aantel vervoersbewegingen voor deze klassen minder dan 1 per etmaal, 

gedurende een tijdsperiode van 1 jaar (365) dagen is. Het model gaat dus uit van 365 

vervoersbewegingen gedurende de bouwfase. Aangenomen wordt deze ‘overschatting’ mogelijke andere 

vervoersbewegingen, zoals bezoeken van bouw- en woningtoezicht, architect, etc. compenseert.  

 

Als verkeersroute wordt de gelijke route als voor de gebruiksfase gebruikt.  
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4.3 Berekening en resultaten  

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator. Voor de beoogde situatie is 

gerekend voor het rekenjaar 2018. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-

gebieden is in alle gevallen  berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming.  

 

Tijdelijk project (bouwfase) 

De totale emissie NOX als gevolg van de bouw van de 28 kamers bedraagt 43,52 kg/jaar. Deze emissie 

leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarde voor depositie NOx in een Natura2000-gebied. In 

onderstaande tabel wordt de totale emissie NOx als gevolg van de bouwfase weergegeven.  

 

 
Totale emissie van alle gezamenlijke bronnen voor de bouwfase.  

 

 

Exploitatiefase  

De emissie NOx als gevolg van de exploitatie van de 28 kamers bedraagt 100,65 kg/jaar.  

 

 
Totale emissie van alle gezamenlijke bronnen voor de exploitatiefase.  

 

Dit leidt tot een hoogste bijdrage van 0,07 mol/ha/jaar voor twee habitattypen en een hoogste bijdrage 

van 0,06 mol/ha/jaar voor drie habitattypen. Deze depositie wordt veroorzaakt door de toename van het 

aantal vervoersbewegingen per etmaal via Denekamperweg. 
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Aerius berekent de stikstofdepositie op het middelpunt van een hexagoon (regelmatige zeshoek) met een 

oppervlak van 1 ha. De gehele hexagoon krijgt de berekende waarde. Gebleken is dat als een bron (de 

weg) dicht bij het middelpunt van een hexagoon ligt, dit tot een overschatting van de berekende depositie 

op een voor stikstof gevoelig habitattype leidt. Om die reden is in Aerius aangegeven dat het 

rekenresultaat op dat hexagoon, als de bron minder dan 25 meter van het middelpunt van het hexagoon 

is gelegen, mag worden gecorrigeerd. Hiertoe is een lijst met correctiefactoren per hexagoon in Aerius 

beschikbaar gesteld. De correctiemethode is beschreven in de Factsheet 650-2842 van Aerius calculator. 

 

Omdat de berekende depositie lager is dan de grenswaarde, zijn geen correctiefactoren toegepast. Op 

onderstaande afbeelding worden de hexagonen met een depositie >0,05 mol/ha/jaar weergegeven.  

 

 
Hexagonen met berekende depositie >0,05 mol/ha/jaar als gevolg van de voorgenomen activiteit.  

 

4.4 Wettelijke consequentie  

De tijdelijke fase (bouwfase) leidt niet tot een depositie NOx van meer dan 0,05 mol/ha/jaar. Als gevolg 

van het gebruik van de 28 nieuwe kamers leidt de toename van het aantal vervoersbewegingen tot een 

depositie van maximaal 0,07 mol/ha/jaar.  

 

Voor het Natura2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek geldt een grenswaarde van 1 mol/ha/jaar 

(situatie per 11 april 2018). Voor uitvoering van de voorgenomen activiteit hoeft geen Wet 

natuurbeschermingvergunning aangevraagd te worden en hoeft geen melding gedaan te worden.  
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Bijlagen:  

 

Bijlage 1 Aeriusberekening tijdelijke fase (bouwfase) 

Bijlage 2 Aeriusberekening gebruiksfase  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Denekamperweg 210, 7661RM  Vasse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Uitbreiding Hotel  Tante Sien S5r1rXgHuxD7

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

12 september 2018, 17:17 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 100,65 kg/j

NH3 1,64 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,07

Toelichting Uitbreiding hotelcapaciteit met 28 kamers

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer_gebruik west 50%
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,15 kg/j

verkeer_gebruik oost 50%
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 10,50 kg/j

cv_installatie
Wonen en Werken | Woningen

- 80,00 kg/j

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Springendal & Dal van de
Mosbeek)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage *

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,07

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype Hoogste bijdrage *

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,07

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,07

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,07

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeer_gebruik west 50%
Locatie (X,Y) 251668, 493666
NOx 10,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 21,0 NOx
NH3

10,15 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer_gebruik oost 50%
Locatie (X,Y) 255531, 493692
NOx 10,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 21,0 NOx
NH3

10,50 kg/j
< 1 kg/j

Naam cv_installatie
Locatie (X,Y) 253454, 494898
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,147 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 80,00 kg/j

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

S5r1rXgHuxD7 (12 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.
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Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Natuurbank Overijssel Denekamperweg 210, 7661 RM Vasse

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Uitbreiding Hotel Tante Sien RbmnCbocEg87

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

13 september 2018, 08:35 2018 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2018 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 43,52 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting tijdelijk project (bouwfase) uitbreiding hotelcapaciteit met 28 kamers

RbmnCbocEg87 (13 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

bouwfase
Mobiele werktuigen | Delfstoffenwinning

- 23,37 kg/j

bouwverkeer oost
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,26 kg/j

bouwverkeer west
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 13,89 kg/j

RbmnCbocEg87 (13 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam bouwfase
Locatie (X,Y) 253442, 494881
NOx 23,37 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

mobiele
kraan_uitgraven
bouwplaats

450 NOx 4,89 kg/j

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

hijskraan 1.200 NOx 13,04 kg/j

STAGE III B, 75 –
130 kW, bouwjaar
2012/01, Cat. M

afvoeren grond met
tractor en kipper

500 NOx 5,44 kg/j

Naam bouwverkeer oost
Locatie (X,Y) 255487, 493711
NOx 6,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

5,75 kg/j
< 1 kg/j

RbmnCbocEg87 (13 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Naam bouwverkeer west
Locatie (X,Y) 251067, 493557
NOx 13,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

6,55 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

6,74 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RbmnCbocEg87 (13 september 2018)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1
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Samenvatting  

Er zijn concrete plannen voor de uitbreiding van Hotel tante Sien in Vasse. Omdat negatieve effecten van 

de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is 

initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te 

onderzoeken.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 9 november 2017 onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten 

en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten 

een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, 

amfibieën-, vleermuis- en vogelsoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en 

voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de beplanting. 

 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-

gebied. Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op die 

gebieden.  

 

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

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

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

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

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

verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen verstoren en te 

vernielen. 

 

 

Conclusie  

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

consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er is geen nader onderzoek vereist en er 

hoeft geen ontheffing van de Wnb aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming met de Wnb uit te mogen voeren. Door uitvoering van de quickscan 

natuurwaardenonderzoek heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht zoals vermeld in Art. 1.11 van de 

Wnb. 

 

 

  

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 



4 

 

1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de uitbreiding van Hotel tante Sien in Vasse. Omdat negatieve effecten van 

de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten op voorhand niet uit te sluiten zijn, is 

initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te 

onderzoeken.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

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

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief 

effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

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

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

Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd op het adres Denekamperweg 210 in Vasse. Het ligt in de kern Vasse. Op 

onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het  plangebied weergegeven.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De globale ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid. (bron 

kaart: Provincie Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied vormt een deel van een achtererf en bestaat uit erfverharding, beplanting (scheerhaag, 

struiken, klimop) en bebouwing. In het plangebied staat een half steens- half houten bijgebouw en een 

houten kleindierenverblijf (ren). Het gebouwtje is gedekt met gebakken pannen en beschikt niet over een 

spouwmuur, beschoten kap, dak- of wandisolatie. In het plangebied staan enkele dak-platanen, pergola 

met klimop, heesters, sierplanten en een beuken scheerhaag. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

plangebied in detail weergegeven, evenals de begrenzing van het plangebied. 
 

  
Detailweergave en begrenzing van het plangebied (Bron luchtfoto: PDOK). 

 



6 

 

3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat om een hotelaccommodatie te bouwen. Om de bouw mogelijk te maken 

moeten het gebouw en de aanbouw gesloopt worden, dient de erfverharding verwijderd te worden en 

dient de beplanting gerooid te worden. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld 

weergegeven.  

 

 
Plattegrond van de wenselijke uitbreiding (bron: Madmax Diesajn). 

 

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

• Slopen bebouwing, rooien beplantingen verwijderen erfverharding  

• Bouwrijp maken bouwplaats 

• Bouwen hotelaccommodatie  

 

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

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

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

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

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

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

een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 

onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 

de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de 

voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

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

van bebouwing, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van het bijgebouw.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

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

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

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

de aantasting van beschermde habitats.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

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

 

 

 



8 

 

4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

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

natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk (verder NNN genoemd). 

 

4.2 Natura 2000-gebied  

De bescherming van Natura 2000-gebied wordt geregeld via de Wet natuurbescherming. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van beschermde habitattypen en 

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

instandhouding van deze gebieden dient een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te 

worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied behoort niet tot Natura2000-gebied. Gronden die tot Natura2000-gebied behoren, liggen 

op minimaal 460 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het 

Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 

marker aangeduid, de Natura2000-gebieden worden met de gele kleur aangeduid (bron: Provincie Overijssel, 2017). 

 

Effectbeoordeling 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op gronden 

erbuiten en dus ook niet op de Natura2000-gebied dat op enige afstand van het plangebied ligt.  

 

Conclusie 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen 

van het Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd te worden. 

 

4.3 Natuurnetwerk Nederland  

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

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
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uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de 

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

belang.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen 

op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het NNN 

Het plangebied ligt buiten het NNN. Gronden die tot het NNN behoren liggen op minimaal 85 meter 

afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het NNN in de omgeving 

van het plangebied weergegeven.  

 

  
Ligging van het Natuurnetwerk Nederland (groen) in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt 

met het rode vierkant aangeduid (bron: Provincie Overijssel, 2017).  

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied ligt buiten het NNN en de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat houdt 

in dat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op gronden buiten het plangebied hebben, zoals 

het NNN.  
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Conclusie  

Voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van 

het NNN. Er is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. De 

invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en heeft geen negatief effect op deze gebieden. Er 

is geen nader onderzoek nodig en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels  

• Amfibieën  

• Grondgebonden zoogdieren 

• Vleermuizen  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 9 november 2017 tijdens de 

daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 

potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 

onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in 

dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

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

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog2 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland  

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Bewolkt, droog, temperatuur 16⁰C, windstil.  

 

Flora en vegetatie 

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

onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor floristisch onderzoek omdat de meeste planten begin 

november niet meer bloeien en de bovengrondse plantendelen van veel soorten geheel of gedeeltelijk 

afgestorven zijn. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische parameters kan een goede inschatting 

gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet 

aan de gestelde eisen.  

 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij 

voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt om alle potentiële broedvogelsoorten in het onderzoeksgebied vast te kunnen stellen 

omdat het onderzoek is uitgevoerd buiten de broedtijd van de meeste vogelsoorten en de zomergasten 

vertrokken zijn naar hun winterverblijfplaatsen. 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 al bezetten 

ze geen voortplantingslocaties in deze tijd van het jaar. 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. Op basis van een beoordeling van landschappelijke 

kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor 

grondgebonden zoogdieren en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 

onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het plangebied ten 

opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van grondgebonden zoogdiersoorten.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Sommige vleermuissoorten hebben de zomerverblijfplaatsen verlaten en bezetten de winterverblijfplaats, 

al dan niet op enige afstand van de zomerverblijfplaatsen. Soorten als gewone- en ruige 

dwergvleermuizen bezetten soms nog wel een (beschutte) zomerverblijfplaats in deze periode van het 

jaar. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij is 

gelet op uitwerpselen, veegstrepen rond invliegopeningen en prooiresten. Bij de beoordeling van de 

geschiktheid van de bebouwing als mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen is onder andere bekeken 

naar bouwstijl, gebruikte materialen en staat van onderhoud. 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.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat ze zich vanaf 

eind september - begin oktober teruggetrokken hebben in hun overwinteringsplaatsen onder water, in 

holen en gaten in de grond, in holle bomen/stammen of onder de hopen ‘groen’. Op basis van een 

beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie 

van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van amfibieënsoorten.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als 

reptielen, dag- en nachtvlinders, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), 

haften (oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen 

geschikte habitat vormt voor deze soorten.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een essentieel onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van vogelsoorten als ekster, kauw, 

zwarte kraai, merel, zanglijster, houtduif, Turkse tortel, vink, heggenmus, winterkoning, roodborst, 

koolmees, pimpelmees, staartmees, huismus en spreeuw. Deze soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen soorten als merel, zanglijster en vink in de 

klimop, in bomen, struiken, in de scheerhaag of in de dichte vegetatie op de grond. Er zijn geen 

aanwijzingen gevonden dat de huismus een nestplaats bezet in het plangebied. Er nestelen geen vogels in 

het gebouwtje.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het rooien van beplanting kunnen vogelnesten beschadigd en vernield worden en door het 

bouwen van de hotelaccommodatie gaat foerageergebied verloren.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar mogelijk behoort het 

plangebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden zoogdiersoorten als huismuis, bruine rat, 

bosmuis, huisspitsmuis, egel, mol, konijn en steenmarter. Deze soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als huismuis, bosmuis en huisspitsmuis 

rust- en voortplantingslocaties in het plangebied. Voorgenoemde soorten kunnen rust- en 

voortplantingslocaties bezetten in opgeslagen goederen in het gebouw en in holen in de grond.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteit worden mogelijk grondgebonden zoogdieren 

gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Ook wordt de 

functie van het plangebied als foerageergebied mogelijk aangetast.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

op de aanwezigheid van een rust- en/of verblijfplaats in het plangebied duiden. Holenbomen ontbreken 

en de bebouwing vormt een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen. De bebouwing beschikt niet 

over een (holle) spouw en potentiële verblijfplaatsen zoals een holle ruimte achter een gevelbetimmering, 

loodslab, windveer of vensterluik ontbreken in het plangebied.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Foerageergebied  

Vermoedelijk wordt het plangebied benut door verschillende vleermuissoorten als foerageergebied. 

Soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en mogelijk gewone grootoorvleermuis 

foerageren rondom de bebouwing en de beplanting en vliegen over het plangebied tijdens het foerageren 

rondom de bomen in en net buiten het plangebied.  Gelet op de kleine oppervlakte van het plangebied, is 

de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen beperkt.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Aantasten van het foerageergebied.  
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Vliegroute 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en het plangebied 

maakt daarom geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig 

kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker. 

Deze soorten benutten de buitenruimte in het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar ze bezetten 

er geen (winter)rust- of voortplantingsplaats. Gelet op de ligging van het plangebied, op enige afstand van 

geschikte voortplantingswateren, benutten vermoedelijk slechts enkele exemplaren het plangebied als 

functioneel leefgebied. Gelet op de kleine oppervlakte, de inrichting en het gevoerde beheer, is de 

betekenis van het plangebied als foerageergebied nihil.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

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. 

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk vogelnesten verstoord of vernield. 

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het 

verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat 
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de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die 

leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het rooien van beplanting, dienen buiten de 

voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 

activiteiten uit te voeren is augustus-februari.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Rekening houden met bezette vogelnesten. Geen beplanting rooien tijdens de 

voortplantingsperiode.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied en door het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden geen verblijfplaatsen verstoord of 

vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om 

de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties: 

- geen.  

 

Foerageergebied  

Het plangebied wordt mogelijk incidenteel benut als foerageergebied door vleermuizen. Het uitvoeren 

van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van 

het functionele leefgebied van vleermuizen omdat de betekenis van het plangebied zeer beperkt is en er 

voldoende geschikt foerageergebied behouden blijft in directe omgeving van het plangebied. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- geen.  

 

Vliegroute 

Het onderzoeksgebied heeft geen betekenis als vliegroute voor vleermuizen. Het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het 

functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 

geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- geen.  

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 

of gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten 

geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb, of ze zijn niet beschermd (huismuis). De 

functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende soorten is niet 

beschermd. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er 

hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
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Wettelijke consequenties: 

- geen.  

 

Amfibieën  

Voor de in het plangebied voorkomende soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden 

en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rustplaatsen’, maar door het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteiten worden zeer waarschijnlijk geen amfibieën verwond of gedood en worden geen 

(winter)rustplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 

wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties: 

- geen.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

 

In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties. 

Diverse soorten. Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling of soorten zijn niet 

beschermd (mol). 

Geen.   

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied. 

Diverse soorten. Niet van toepassing, functie is niet beschermd. Geen. 

Vogels; foerageergebied. Diverse soorten.   Niet van toepassing, functie is niet beschermd. Geen. 

Vogels; bezette nesten – niet 

jaarrond beschermd.  

Mogelijk div soorten.   Art. 3.1 lid 2, 3.1 lid 2. Beplanting rooien    

buiten het 

broedseizoen. 
Vogels; bezette nesten – 

jaarrond beschermd.  

Niet aanwezig. Niet van toepassing. Geen. 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk div. soorten.  Niet van toepassing, geen negatief effect.  Geen. 
Vleermuizen; verblijfplaats en 

vliegroute. 

Niet aanwezig.  Niet van toepassing.   Geen. 

Amfibieën; foerageergebied. Mogelijk div. soorten.  Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling. 

Geen. 

Amfibieën; rustplaatsen en 

voortplantingslocaties. 

Niet aanwezig.  Niet van toepassing.   Geen. 

Overige soorten. Niet aanwezig. Niet van toepassing. Geen. 
 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens bekend over de betekenis van het plangebied voor beschermde 

flora- en faunawaarden.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Samenvatting en conclusies  

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

voorkomende en talrijke faunasoorten3 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 verstoren en te 

vernielen. 

 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, 

amfibieën-, vleermuis- en vogelsoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als 

foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en 

voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de beplanting. 

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. 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.  

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die een 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 zijn niet beschermd (huismuis).  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood, 

worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord en wordt de (beperkte) functie van het 

plangebied als foerageergebied voor vleermuizen niet dusdanig aangetast dat de voorgenomen activiteit 

tot een wettelijke consequentie leidt.  

 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000-

gebied. Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op die 

gebieden.  

 

Conclusie  

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

consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er is geen nader onderzoek vereist en er 

hoeft geen ontheffing van de Wnb aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming met de Wnb uit te mogen voeren. Door uitvoering van de quickscan 

natuurwaardenonderzoek heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht zoals vermeld in Art. 1.11 van de 

Wnb.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 

vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast 

worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. 

De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen  tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening 

houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee 

de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De 

zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren 

en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 

gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in 

een provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
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- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

brui ne kikker Ra na  tempora ria

gewone pa d Bufo bufo

kl e ine wa tersa l ama nder Li ssotri ton vul ga ris

meerki kker Pelophyl ax ridi bundus

mi ddel ste groene ki kker/basta a rd ki kker Pelophyl ax kl . es culentus

a a rdmuis Microtus  agresti s

bosmui s Apodemus sylva ti cus

bunzing Mustel a putori us

dwergmui s Micromys  mi nutus

dwergspi tsmui s Sorex mi nutus

egel Erina ceus  europeus

gewone bosspitsmui s Sorex a ra neus

ha as Lepus  europeus

hermel ijn Mustel a erminea

huisspi tsmui s Crocidura russul a

konijn Oryctol a gus  cuni cul us

ondergrondse woel muis Pi tymys  subterra neus

ree Ca preolus  capreol us

rosse woel mui s Cl ethri onomys  gl areolus

tweekleuri ge bosspi tsmuis Sorex corona tus

vel dmui s Microtus  arval i s

vos Vul pes  vulpes

wezel Mustel a ni va l is

woelra t Arvicol a  terrestri s  
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

http://gisopenbaar.overijssel.nl 
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1. INLEIDING  

Hotel Tante Sien is gevestigd aan de Denekamperweg 210 te Vasse. Tante Sien bestaat momenteel uit een hotel met 16 
kamers, een grand café/bistro en een zalencentrum.  
 
In verband met de toenemende drukte en de noodzakelijke schaalvergroting, is initiatiefnemer voornemens haar 
toeristisch-recreatief product te versterken. Het concrete voornemen betreft het uitbreiden van het hotelgedeelte naar 44 
hotelkamers. De huidige 16 kamers zullen komen te vervallen. In totaal zullen er in de nieuwe situatie 44 hotelkamers 
beschikbaar zijn. Het gaat per saldo dan ook om een toename van 28 kamers. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage 
noodzakelijk. Voorliggende notitie voorziet hierin.  
 
Eerst wordt een nadere toelichting op de M.e.r.-beoordeling gegeven. 
 
M.e.r.-beoordeling 
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in de integrale 
ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in aanraking komen: 
 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de 
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

 
Passende beoordeling 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan beziet de gemeenteraad in de zogenoemde ‘voortoets’ of een passende 
beoordeling van dat plan moet worden gemaakt. Dit is het geval indien de waarschijnlijkheid of het risico bestaat dat het 
plan – al dan niet in combinatie met andere plannen of projecten – significante gevolgen heeft voor één of meerdere 
Natura 2000-gebieden. Dat risico bestaat volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie, wanneer deze gevolgen op 
grond van objectieve gegevens niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
 
Een uitzondering op de verplichting om een passende beoordeling op te stellen is neergelegd in artikel 2.8, lid 1 Wnb. 
Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een passende beoordeling is 
gemaakt, kan ingevolge dat artikel lid een nieuwe passende beoordeling achterwege blijven, voor zover deze redelijkerwijs 
geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren omtrent de significante gevolgen ervan. De plan-m.e.r. die voor 
bestemmingsplannen is gekoppeld aan het opstellen van een passende beoordeling is in deze situatie ook niet nodig. 
Feitelijk is er dan al een – nog steeds actuele – passende beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke effecten als 
gevolg van het plan zijn uitgesloten. 
 
Significantie 
Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De significantie van de gevolgen voor 
een gebied van een plan wordt afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Deze zijn 
neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. Wanneer een plan gevolgen 
heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen 
uitgesloten. Omgekeerd moet een plan dat de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied in gevaar dreigt te 
brengen, noodzakelijkerwijs worden beschouwd als een plan dat significante gevolgen kan hebben. De significantie van de 
gevolgen moet met name worden beoordeeld in het licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het 
gebied waarop het plan betrekking heeft. 
 
In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen, wordt bepaald door te bezien 
of de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt tot een toename van de depositie leiden. Van plannen, die ten opzichte 
van de feitelijke situatie op het referentiemoment geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-
gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante 
gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de 
voortoets blijkt dat de realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een toename van 
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stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitats waarvan de KDW al 
wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden overschreden, moet de gemeenteraad wel 
een passende beoordeling opstellen. In een passende beoordeling kan als maatregel en onder voorwaarden externe 
saldering worden toegepast. 
 
Zoals uit hoofdstuk 3 van deze notitie blijkt heeft de voorgenomen ontwikkeling geen dusdanige milieugevolgen die het 
opstellen van een passende beoordeling noodzakelijk maken. Van een directe m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a, lid 1 
Wm is in voorliggend geval dan ook geen sprake. 
 
Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) 
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet bij initiatieven voor (het wijzigen van) bepaalde activiteiten 
worden beoordeeld of er sprake is van milieueffecten. In gevallen dat een besluit of plan betrekking heeft op activiteiten 
die voorkomen op de C- of D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) moet bepaald worden welke 
procedure doorlopen moet worden om mogelijke milieueffecten te beoordelen. 
 
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd opgenomen 
zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r. Of het bestemmingsplan in deze gevallen voldoet aan de definitie 
van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het 
bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten 
worden vastgesteld dan is sprake van ‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is 
de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 
 
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de drempelwaarden in 
kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de oude regelgeving. Kon vroeger 
worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit onder de drempelwaarde lag en dus 
geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor 
deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 
 
Het uitbreiden van een het hotel met 28 kamers is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-
lijst de volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De uitbreiding van het bedrijf is, vanwege het feit dat de lijst 
niet-limitatief is, in beginsel aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject, waardoor toetsing aan de 
drempelwaarden dient plaats te vinden. De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 
 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer en wordt 
de oppervlakte van 100 hectare niet overschreden. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel 
een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende oplegnotitie voorziet hierin. De notitie zal als bijlage 
onderdeel gaan uitmaken van het bestemmingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

B
J

Z
.

N
U

 
 

T
W

E
N

T
E

P
O

O
R

T
 

O
O

S
T

 
1

6
A

 
7

6
0

9
R

G
 

A
L

M
E

L
O

 

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg 
van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de selectiecriteria opgesomd in 
Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s noemt met bijbehorende subcriteria. Hierna 
is de Selectiecriteria Europese richtlijn opgenomen. 

 
Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het project te 
verzamelen en te presenteren. 
 
Betrokken partijen 
Bij het project zijn diverse partijen betrokken, waaronder Hotel Tante Sien en de gemeente Tubbergen. 
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Tubbergen het bevoegd gezag. Daarnaast wordt 
provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het proces bij het 
project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze 
partijen worden toegezonden. 

Selectiecriteria Europese richtlijn 

 
1. Kenmerken van de activiteiten 

 
Bij activiteiten met mogelijke significante negatieve milieueffecten moeten de volgende 
aspecten in het bijzonder in overweging worden genomen: 

 de omvang van het project/de activiteit; 

 de cumulatie met andere projecten; 

 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 de productie van afvalstoffen; 

 verontreiniging en hinder; 

 risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën. 
 

2. Plaats van de activiteiten 

 
De locatie van een project/activiteit bepaalt mede de impact van dit project. Daarom moet de 
kwetsbaarheid van een gebied waar het project invloed op heeft in de beoordeling worden 
betrokken. In het bijzonder moet in overweging worden genomen: 

 het bestaande gebruik; 

 de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 
regeneratievermogen ervan; 

 het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende gebieden: 

o wetlands; 
o kustgebieden; 
o berg- en bosgebieden; 
o reservaten en natuurparken; 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 

92/43/EEG; 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit 

reeds worden overschreden; 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
3. Kenmerken van het potentiële effect 

 
In samenhang met de kenmerken en de locatie van de activiteiten/projecten moet bij potentiële 
effecten van een project in het bijzonder het volgende in overweging worden genomen: 
 

 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

 het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

 de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

 de waarschijnlijkheid van het effect; 

 de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de kenmerken van het project beschreven. Daarbij komen de omvang en overige kenmerken aan bod. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de plaats van het plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de kenmerken van het potentiële effect. In hoofdstuk 
5 is de conclusie opgenomen. 
 

2. KENMERKEN VAN DE PROJECTEN  

 
Bij activiteiten met mogelijke significante negatieve milieueffecten moeten de volgende 
aspecten in het bijzonder in overweging worden genomen: 

 de omvang van het project/de activiteit; 

 de cumulatie met andere projecten; 

 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 de productie van afvalstoffen; 

 verontreiniging en hinder; 

 risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën. 
 

 
De omvang van het project/de activiteit 
Hotel Tante Sien wenst haar bestaande hotel uit te breiden met 28 kamers. Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de 
achterzijde van het bestaande hotel. De op dit moment daar aanwezige parkeerplaatsen zullen worden gecompenseerd.  
In onderstaande afbeelding is een indicatieve inrichtingstekening opgenomen. 
  

 
Afbeelding 1: Indicatieve inrichting van het projectgebied 
 

 
De cumulatie met andere projecten; 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen andere (grootschalige) ontwikkelingen bekend die van belang kunnen zijn in 
het kader van voorgenomen ontwikkeling. 
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Er is sprake van een 
ruimtebeslag dat overeenkomt met het huidige gebruik (horeca). Tijdens de werkzaamheden is grondverzet nodig. Tijdens 
de gebruiksfase zal gas, elektriciteit en water nodig zijn.  
 
De productie van afvalstoffen; 
De productie van afvalstoffen betreffen voor Tante Sien uitsluitend de huishoudelijke afvalstoffen. Deze worden zoveel 
mogelijk gescheiden om de hoeveelheid nuttige van toepassing zijnde afvalstoffen te maximaliseren. In het hotel is er geen 
sprake van de productie van gevaarlijk afval.  
 
Verontreiniging en hinder; 
In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en bouwwerkzaamheden op 
locatie. 
 
In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de activiteiten geen nadelige effecten op het milieu en de omgeving plaatsvinden. 
Een hotel wordt namelijk niet gezien als een milieubelastende functie. Zoals in hoofdstuk 4 wordt geconstateerd voldoet 
het bedrijf aan alle geldende milieuwet- en regelgeving en is er geen sprake van een onevenredige aantasting van 
beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.  
 
 
3. PLAATS VAN HET PROJECT 

Algemeen 
De locatie van een project/activiteit bepaalt mede de impact van dit project. Daarom moet de 
kwetsbaarheid van een gebied waar het project invloed op heeft in de beoordeling worden 
betrokken. In het bijzonder moet in overweging worden genomen: 

 het bestaande gebruik; 

 de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 
regeneratievermogen ervan; 

 het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de volgende 
gebieden: 

o wetlands; 
o kustgebieden; 
o berg- en bosgebieden; 
o reservaten en natuurparken; 
o gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; 
o speciale beschermingszones, door de aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 

92/43/EEG; 
o gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 

worden overschreden; 
o gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
o landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
 
Het bestaande gebruik 
Het projectgebied is geheel binnen grondgebied van de gemeente Tubbergen gelegen, binnen de bebouwde kom van 
Vasse. Het gaat om een bestaand horecaperceel. Het perceel is momenteel reeds voor een deel bebouwd. Het bouwvlak en 
de bebouwing zullen worden vergroot teneinde een hotel met totaal 44 kamers te realiseren.  
 
De relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het regeneratievermogen 
ervan 
De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 
 
 
Het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu (natuur, ecologie, archeologie en cultuurhistorie) 
Het betreft een locatie binnen de bebouwde kom. Vanuit de provinciale verordening is het projectgebied reeds aangeduid 
als ‘bestaand bebouwd gebied’. Hieronder wordt per thema ingegaan op mogelijke aanwezige waarden in het 
projectgebied. 
 
Ecologie  
Natuurbank Overijssel heeft in het kader van de voorgenomen ontwikkeling een ecologisch onderzoek1  

                                                           
1 Quickscan natuurwaardenonderzoek Tante Sien (projectcode 1309, versie 1.0) 
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uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek 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.  
 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige grondgebonden zoogdier-, amfibieën-, 

vleermuis- en vogelsoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 

bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er rust- en voortplantingslocaties en nestelen er vogels in de 

beplanting. Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of de nestplaats. 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.  

Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die een 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 zijn niet beschermd (huismuis). Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden 

geen vleermuizen verwond of gedood, worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord en wordt de (beperkte) 

functie van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen niet dusdanig aangetast dat de voorgenomen activiteit tot 

een wettelijke consequentie leidt.  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in 
het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de Wnb 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten in overeenstemming met de Wnb uit te mogen voeren. Door 
uitvoering van de quickscan natuurwaardenonderzoek heeft initiatiefnemer voldaan aan de zorgplicht zoals vermeld in Art. 
1.11 van de Wnb. 
 
Stikstofdepositie 
Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle betrokken 
overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en 
maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000- gebieden. Door deze maatregelen 
kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die 
stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten. Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per 
jaar worden als verwaarloosbaar beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld. Ook cumulatief beschouwd 
zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden, aldus de toelichting 
van de PAS. 
 
De voornaamste bron van stikstofdepositie betreffen landbouw, (zware) bedrijvigheid en verkeersaantrekkende functies. 
Van landbouw en bedrijvigheid is in voorliggend geval geen sprake. Zoals beschreven bij het onderdeel verkeer is vanuit 
planologisch oogpunt sprake van een toename van het verkeersbewegingen. Vanuit planologisch oogpunt brengt de 
voorgenomen ontwikkeling ten opzichte van de huidige planologische situatie dan ook een toename van stikstofdepositie 
met zich mee.  
 
Door Natuurbank Overijssel is een onderzoek naar stikstof (Aeriusberekening) uitgevoerd2. Bij de berekening is onderscheid 
gemaakt tussen de bouwfase en de gebruiksfase van de ontwikkeling.  
De totale emissie NOx als gevolg van de bouw van 28 kamers bedraagt 43,52 kg/jaar. Deze emissie leidt niet tot een 
overschrijding van de grenswaarde voor depositie NOx in een Natura 2000-gebied.  
 
De emissie NOx als gevolg van de exploitatie van de 28 kamers (gebruiksfase) bedraagt 100,65 kg/jaar. Dit leidt tot een 
hoogste bijdrage van 0.07 mol/ha/jaar voor twee habitattypen en een hoogste bijdrage van 0,06 mol/ha/jaar voor drie 
habitattypen. Deze depositie wordt veroorzaakt door de toename van het aantal vervoersbewegingen per etmaal via de 
Denekamperweg. 
Voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek geldt een grenswaarde van 1 mol/ha/jaar. Voor 
uitvoering van de voorgenomen activiteit hoeft geen Wet natuurbeschermingsvergunning te worden aangevraagd en hoeft 
geen melding te worden gedaan. 
 
 

                                                           
2 Toets Wet natuurbescherming, Natuurbank Overijssel, 13 september 2018, nr. 1309B 
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Cultuurhistorie  
In het gebied zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig. Ook in de directe omgeving zijn geen cultuurhistorische 
objecten aanwezig, waarop het plan invloed zou kunnen hebben. 
 
Archeologie 
Het projectgebied ligt in een gebied dat op basis van het bestemmingsplan de archeologische dubbelbestemming ‘Waarde 
– Archeologie’ heeft, met daarop deels de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – middelhoge verwachting’ en deels de 
aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – hoge verwachting’.  
 

Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk in het geval van: 

 bouwwerken en -projecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - hoge archeologische 

verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m2, waarbij de bodem niet op een grotere diepte 

dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord; 

 bouwwerken en -projecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, waarbij de bodem niet op een grotere diepte 

dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord; 
 
 
4. KENMERKEN VAN HET POTENTIELE EFFECT 

Algemeen 
In samenhang met de kenmerken en de locatie van de activiteiten/projecten moet bij potentiële 
effecten van een project in het bijzonder het volgende in overweging worden genomen: 
 

 het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

 het grensoverschrijdend karakter van het effect; 

 de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

 de waarschijnlijkheid van het effect; 

 de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
 
 
Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, geur, water, ecologie, externe veiligheid en stikstof. De 
effecten van de hiervoor genoemde aspecten zijn lokaal van aard. 

 
Verkeer 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis 
van de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 317 (oktober 2012)' van het CROW. Het CROW 
ontwikkelt en publiceert kennis onder andere op het gebied van verkeer en parkeren. Specifiek voor verkeersgeneratie en 
parkeren heeft het CROW de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' opgesteld. Deze kencijfers zijn landelijk 
(en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen van de 
verkeersgeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de 
CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Voor wat betreft de stedelijkheidsgraad en stedelijke zone is 
respectievelijk uitgegaan van ‘rest bebouwde kom’ en ‘niet stedelijk’. 
 
Het hotel wordt in de huidige situatie ontsloten via de Denekamperweg en de Beekzijdeweg. Ook de nieuw aan te leggen 
parkeervoorzieningen via de hiervoor genoemde wegen worden ontsloten. De uitbreidingslocatie zal worden ontsloten via 
de Beekzijdeweg. Aangezien het om een hotel gaat, zal het aandeel vrachtverkeer zeer beperkt zijn.  
 
Ten gevolge van de uitbreiding neemt de verkeersgeneratie aan personenauto’s toe met 42 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. Van een onevenredige toename van het aantal verkeersbewegingen is geen sprake.  
 
Doordat het hotel vanaf beide wegen te bereiken is, en aan beide zijden parkeerplaatsen zijn gelegen, worden de 
verkeersbewegingen op een evenredige wijze verdeeld over deze wegen. Dit komt de verkeersafwikkeling ten goede.  
 
Via de Denekamperweg kan het verkeer op een adequate wijze ontsloten worden in zowel oostelijke als westelijke richting. 
Naar verwachting zal ook een beperkt deel worden ontsloten via de Manderseweg, welke in noordelijke richting door het 
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dorp Vasse loopt. Dit deel zal echter beperkt zijn, aangezien het meeste verkeer niet vanuit het noorden (Duitsland) zal 
komen, de meeste gasten komen immers uit Nederland. 
 
De verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding zal voor het grootste deel worden ontsloten via de Beekzijdeweg. Via 
deze weg wordt het verkeer op een korte afstand (circa 100 meter) ontsloten op de Denekamperweg. Aan de zuidzijde 
vormt de Beekzijdeweg de ontsluiting voor Vasse in zuidelijke richting, hier gaat de weg ook over in een asfaltweg. Het 
grootste gedeelte van de ontsluiting zal echter noordelijk gericht zijn, aangezien de belangrijkste ontsluitingswegen vanuit 
Vasse niet aan de zuidzijde gelegen zijn. De parkeerplaatsen die aan de Beekzijdeweg zullen worden gerealiseerd zullen met 
name bedoeld zijn voor de hotelgasten, aangezien het restaurant aan de voorzijde is gelegen. De verkeersgeneratie zal hier 
dan ook minder zijn dan aan de voorzijde, omdat een hotelfunctie een lagere verkeersgeneratie met zich meebrengt dan 
een restaurant. Er is namelijk veel minder aan- en afloop van gasten dan bij het restaurant en zalencentrum. Verwacht 
wordt daarom dat de extra verkeersgeneratie op de Beekzijdeweg beperkt zal zijn. 
 
De aanpassingen in de verkeerssituatie leiden niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. Het effect van de 
voorgenomen ontwikkeling wordt ingeschaald op licht negatief. 

 
Geluid  
Een hotel of soortgelijke voorziening wordt op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ aangemerkt als een 
categorie 1 inrichting met een richtafstand van 10 meter voor het aspect ‘geluid’. 
 
Het dichtstbijzijnde milieugevoelig object betreft een woning, het perceel hiervan ligt direct aangrenzend aan het 
plangebied. De daadwerkelijke afstand tussen de woning en de uitbreiding bedraagt echter circa 30 meter. Bovendien ligt 
het bestaande hotel op een kortere afstand van de woning, echter is ook deze afstand meer dan de richtafstand van 10 
meter. 
 
Het effect van de ontwikkeling op de geluidssituatie wordt ingeschat op neutraal. 

 
Luchtkwaliteit 
Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie extra verkeersbewegingen 
tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in betekende mate bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. In deze berekening zijn de vervoersbewegingen zoals gehanteerd bij het onderzoek 
naar de stikstofdepositie overgenomen. Het aandeel vrachtverkeer is op 0,2% gezet, vanwege de hotelfunctie. De 
berekening laat het volgende beeld zien. 
 

 
Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Tot slot wordt geconcludeerd dat de 
ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige 
bestemmingen'. 
 
Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. Gelet op het vorenstaande wordt het 
effect van de voorgenomen ontwikkeling op het aspect luchtkwaliteit ingeschaald op licht negatief. 
 

 
Geur 
In voorliggend geval wordt er geen geurbelastend object gerealiseerd. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten 
aanzien van geur is neutraal. 
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Ecologie 
Zoals eerder vermeld zijn in het plangebied geen beschermde soorten aanwezig. Mits bezette vogelnesten beschermd 
worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader soort- of 
gebiedsbescherming. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van ecologie wordt ingeschaald op neutraal. 
 

 
Stikstofdepositie 
Zoals eerder vermeld wordt ten gevolge van de ontwikkeling de grenswaarde op Natura 2000-gebieden niet overschreden. 
Het initiatie heeft geen gevolgen ten aanzien van de stikstofdepositie. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten 
aanzien van stikstofdepositie wordt ingeschaald op licht negatief. 
 

Externe veiligheid 
Binnen het bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten 
aanzien van externe veiligheid is neutraal. 

 
Water  
Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het project door gebruik te maken van de digitale watertoets. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de ‘korte procedure’ van toepassing is. De bijbehorende standaard 
waterparagraaf is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan. Het waterschap reageert hiermee positief.  
 
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 1500 m2. Het plangebied bevindt 
zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone 
zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding wordt ingeschaald op neutraal, vanwege het feit dat 
hemelwater door initiatiefnemer op eigen terrein afgewikkeld moet worden en het voornemen geen negatieve gevolgen 
heeft voor de waterkwaliteit. Het effect wordt ingeschat op neutraal. 
 
 
Het grensoverschrijdend karakter van het effect 
De effecten hebben geen landsgrensoverschrijdend karakter 
 
De orde van grootte en de complexiteit van het effect; 
De effecten die als gevolg van het plan optreden, zijn beperkt en niet complex. Beperkte effecten ontstaan mogelijk ten 
aanzien van ecologie en water. 
 
De waarschijnlijkheid van het effect; 
Het optreden van effecten is zeer waarschijnlijk, echter met inbegrip van voorgestelde maatregelen zijn geen significante 
negatieve effecten te verwachten. 
 
De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
Effecten ten aanzien van ecologie en water zijn permanent. Door het treffen van maatregelen worden de effecten beperkt. 
 
Cumulatie van effecten met effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen (grootschalige) ontwikkelingen gepland/bekend welke in vergelijkbare 
effecten veroorzaken als de voorgenomen ontwikkeling. Cumulatie is daarom niet aan de orde.  
 
Maatregelen ter vermindering van potentiële effecten (samenvattend) 
De milieueffecten van de herontwikkeling van het projectgebied kunnen niet geheel worden voorkomen. De mate waarin 
de milieueffecten optreden kan wel gemitigeerd of gecompenseerd worden. De milieueffecten zijn zodanig ingeschat dat 
met uitzondering van het aspect ecologie mitigerende maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. Compenserende 
maatregelen zijn alleen noodzakelijk voor het aspect water.  
 

Ecologie (mitigerend) 
Tijdens de uitvoering van het voornemen kan flora en fauna hinder ondervinden. Door buiten het broedseizoen te werken 
of maatregelen te treffen binnen het broedseizoen wordt eventuele hinder op natuur zoveel mogelijk beperkt. 
Werkzaamheden die leiden tot het beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van 
vogels uitgevoerd te worden.  
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Water (compenserend) 
Als gevolg van het plan neemt het verhard oppervlak toe. Het hemelwater mag niet worden afgevoerd via het gemeentelijk 
drukriool. Het hemelwater zal door initiatiefnemer in beginsel op eigen terrein opgevangen moeten worden. Binnen het 
projectgebied is hier voldoende ruimte voor. 
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 5.  CONCLUSIE  

 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling beperkt 
zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.  
 
 



datum 26-4-2018
dossiercode    20180426-63-17743

Geachte heer/mevrouw C Bouwhuis,

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 Uitbreiding Tante Sien, Vasse.

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.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Uitbreiding Tante Sien te Vasse’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 

16 oktober 2018 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeenstemming 

met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang 17 oktober 2018 het ont-

werp-bestemmingsplan “Uitbreiding Tante Sien te Vasse” voor een ieder ter inzage 

gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de 

openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden ingezien. Ook was het ont-

werp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor het bedrijf van horeca-

bedrijf Tante Sien te Vasse, waarbij het bouwvlak binnen de bestemming Horeca is 

uitgebreid en een parkeervoorziening is bestemd tot Verkeer. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er zijn vier reclamanten die gebruik hebben gemaakt  van 

het recht om zienswijzen in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen ziens-

wijzen samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte 

wordt elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de 

zienswijze al dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen, op een rij gezet.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 
Datum brief: 6 november 2018 

Datum ontvangst: 6 november 2018 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 1 verzet zich tegen/komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene  

bestemming. Reclamant 1 gaat daarbij in op de locatie van de schuur welke niet in 

eigendom is van initiatiefnemer. Primair is reclamant niet tegen de uitbreidingsplannen 

van Tante Sien, maar wel tegen de bouw van de schuur op de locatie vlak aan de 

Beekzijdeweg. 

 

1  

Op de locatie van de geplande schuur vlakbij de Beekzijdeweg staan oude eiken. Het 

gebiedje wordt aangemerkt als “beschermd casco” en is beeldbepalend voor de bin-

nenkomst van Vasse. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De huidige schuur staat in de zichtlijnen van de uitbreiding van het hotel. Dit is een 

reden geweest om de schuur te verplaatsen. Uiteraard is het niet de bedoeling ge-

weest om de schuur te verplaatsen naar een locatie welke niet is gelegen op eigen 

grond, dit is abusievelijk gebeurd. Inmiddels is in overleg met de initiatiefnemer een 

acceptabele locatie tot stand gekomen, waarbij de zichtlijnen niet worden doorschre-

den en het casco-element niet wordt aangetast.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door verplaatsing van de 

schuur naar de oostzijde op eigen terrein en in de nabijheid van de uitbreiding van het 

hotel.  
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2.2 Reclamant 2 
Datum brief: 26 november 2018 

Datum ontvangst: 26 november 2018 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 2 verzet zich tegen/komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene  

bestemming. Reclamant 2 gaat daarbij voornamelijk in  op  de wijze van inspraak, be-

voorrading, groene inpassing van parkeerplaatsen, aantasting van oude eiken en ver-

plaatsing van het bijgebouw. 

Primair is deze reclamant niet tegen de uitbreiding van Tante Sien, maar er zijn nog 

een aantal open einden. 

 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 2 

ingegaan. 

 

 

1 

initiatiefnemer heeft op 29 mei een informatieavond gehouden voor de omgeving. Tij-

dens deze avond is van de zijde van initiatiefnemer toegezegd dat er een vervolgbij-

eenkomst zou worden geïnitieerd en het nieuwe bouwblok zou worden uitgezet met 

piketpalen. Beide toezegging zijn niet nagekomen, maar reclamant leest vervolgens 

wel in de krant van 23 oktober dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Recla-

mant is van mening dat van enige inspraak en overleg geen sprake kan zijn.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De wettelijke verplichte publicatie van het ontwerpbestemmingsplan heeft op 16 okto-

ber 2018 plaatsgevonden in het huis-aan-huisblad op en rond de essen en de Staats-

courant. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. 

Echter, naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft op 17 december jl. een 

overleg plaatsgevonden tussen reclamant en initiatiefnemer/gemeente. Hierbij is van 

de zijde van initiatiefnemer aangegeven dat de terugkoppeling beter had gekund en 

heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 

 

2 

Reclamant vraagt zich af waar de bevoorrading plaatsvindt. Momenteel wordt recla-

mant elke maandagmorgen om 05.00 uur gewekt door de achteruitrijdende vrachtwa-

gen voor het ophalen van de vuile was. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Planologisch geldt op basis van de Brochure VNG richtlijnen handreiking bedrijven en 

milieuzonering een afstand van 10 meter tussen een hotel en milieugevoelige objecten, 

waaronder woningen. Deze afstand is in acht genomen. 
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Door initiatiefnemer is aangegeven dat er logistiek geen veranderingen zijn. De over-

last die wordt ervaren op de vroege ochtend door de achteruitrijdende vrachtwagen 

met geluid, zal door initiatiefnemer worden opgenomen met exploitant. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 

 

 

3 

Om de auto’s aan het zicht te onttrekken verzoekt reclamant om de geplande parkeer-

plaatsen langs de groenstrook tussen de zaal en Beekzijdeweg een groenblijvende 

afscheiding aan te leggen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De parkeerplaatsen richting Beekzijdeweg zijn binnen het inrichtingsplan niet afzonder-

lijk groen ingepast. Deze parkeerplaatsen zullen met een groenblijvende haag (richting 

Beekzijdeweg) worden afgescheiden, de inrichtingstekening wordt hierop aangepast. 

 

Conclusie 

 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen. In het inrichtingsplan wordt 

een groenblijvende haag opgenomen, zodat de realisatie en instandhouding wordt ge-

waarborgd door de voorwaardelijke verplichting in de planregels van het bestemmings-

plan. 

 

4  

Worden de boomwortels niet beschadigd of gaan de bomen niet dood door de aanleg 

van grasbetonstenen onder deze bomen? 

 

Gemeentelijk standpunt 

Om de wortels en bomen te beschermen zal er niet dieper dan 20 tot 30 centimeter 

mogen worden gegraven. Ter bescherming van de aanwezige houtopstand wordt het 

volgende aanlegstelsel opgenomen in de planregels.  

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 

gezag, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voe-

ren: 

a. het afgraven van gronden met een diepte van 20 cm of meer, waarbij wordt geme-

ten vanaf de hoogte van het maaiveld, ten behoeve van het behoud van het wortelstel 

van de aanwezige houtopstand. 

b.  In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden op een diepte van 20 cm of 

meer worden afgegraven indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 

wortelstelsel van de aanwezige houtopstand. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen. In de planregels wordt een 

aanlegvergunningstelsel opgenomen. 

 



 

6 

 

5 

In het ontwerpbestemmingsplan is een bouwwerk geprojecteerd op een bosperceel dat 

niet in eigendom is van exploitant. Reclamant zou graag voorafgaand een nieuwe te-

kening willen zien of toegestuurd krijgen met betrekking tot de nieuwe locatie van dit 

bouwwerk. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De huidige schuur staat in de zichtlijnen van de uitbreiding van het hotel. Dit is een 

reden geweest om de schuur te verplaatsen. Uiteraard is het niet de bedoeling ge-

weest om de schuur te verplaatsen naar een locatie welke niet is gelegen op eigen 

grond, dit is abusievelijk gebeurd. Inmiddels is in overleg met de initiatiefnemer een 

acceptabele locatie tot stand gekomen, waarbij de zichtlijnen niet worden doorschre-

den. De nieuwe locatie van de schuur is aan reclamant getoond in het gesprek op 17 

december jl.. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door verplaatsing van de 

schuur naar de oostzijde op eigen terrein en in de nabijheid van de uitbreiding van het 

hotel.  
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2.3 Reclamant 3 
Datum brief: 23 november 2018 

Datum ontvangst: 23 november 2018 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 3 verzet zich tegen/komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene  

bestemming. Reclamant 3 gaat daarbij voornamelijk in op eventuele aantasting van zijn 

agrarische bedrijf. 

Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze mogelijkerwijs zijn agrari-

sche bedrijfsvoering kunnen aantasten en de te verplaatsen schuur op zijn grond is 

ingetekend in het ontwerpbestemmingsplan. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van reclamant 3  inge-

gaan. 

 

1  

Voor reclamant is het van groot belang, dat de uitbreidingsplannen van Tante Sien niet 

leiden tot een inperking van zijn bedrijfsvoering. In figuur 5.2 van het ontwerpbestem-

mingsplan wordt niet voldoende duidelijk of het plan leidt tot een aantasting van de 

bestaande geurhinder. Zo is onder andere uit figuur 5.2 niet af te lezen, wat als dichtst-

bijzijnde emissiepunt is aangehouden. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Evenals reclamant vinden wij het van belang dat reclamant niet wordt geschaad in zijn 

bedrijfsvoering. Redenen voor ons om zorgvuldig naar zijn belangen te kijken.  

Het veehouderijbedrijf van reclamant is gelegen aan de Beekzijdeweg 25 en beschikt 

alleen over melkrundvee waarvoor ten opzichte van geurgevoelige objecten behoren 

tot de bebouwde kom een vaste afstand van 100 meter geldt. 

 

Ten opzichte van de huidige planologische afstanden is er geen sprake van een afna-

me van de afstand tot het veehouderijbedrijf. Binnen een afstand van 100 meter gere-

kend vanaf het dichtstbijzijnde punt van de uitbreiding bevinden zich geen emissiepun-

ten van het betreffende veehouderijbedrijf. Bij de bestaande bedrijfsvoering is er dan 

ook geen sprake van een belemmering door de betreffende uitbreiding van Tante Sien. 

Het is niet reëel om te veronderstellen dat een uitbreiding van de bebouwing van het 

veehouderijbedrijf op een afstand van minder dan 100 meter vanaf de uitbreiding van 

Tante Sien wordt gerealiseerd gelet op de huidige situering van het bouwvlak en de 

inrichting van het bouwvlak. 

 

In figuur 5.2 van plantoelichting ontbreekt de dichtstbij gelegen stal, zodat niet duidelijk 

is waar de 100 meter contour het gebouw doorsnijdt. Figuur 5.2 wordt aangepast, zo-

dat inzichtelijk is waar de 100 meter contour de bebouwing binnen het agrarisch bouw-

vlak doorsnijdt.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door afbeelding 5.2 uit de 

plantoelichting te vervangen door een duidelijkere afbeelding waaruit het emissiepunt 

valt af te lezen.  
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2  

Reclamant hecht er waarde aan dat de bestaande beplanting aan zuidzijde van het 

perceel op de perceelgrens met de gronden van reclamant behouden blijft . 

 

Gemeentelijk standpunt 

Ten behoeve van de uitbreiding is een erfinrichtingsplan gemaakt. Hierbij zijn vooraf de 

bestaande bomen ingemeten. Ten behoeve van de uitbreiding van het hotel zullen in 

totaal zeven bomen worden verwijderd. Deze bomen zijn echter gesitueerd op de loca-

tie van de nieuwbouw en niet op de erfgrens. De bestaande bomen op de erfgrens aan 

de zuidzijde blijven behouden. Daarnaast zullen er nog ter compensatie winterlindes 

worden gepoot aan de zuidzijde. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 

 

3 

De afwijkingsbevoegdheid in artikel 9.1 van de planregels aan te passen, zodat de af-

wijkingsbevoegdheid alleen kan worden toegepast indien geen onevenredige afbreuk 

wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de ge-

bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De genoemde afwijkingsbevoegdheid voorziet in een binnenplanse afwijking om met 

een omgevingsvergunning af te wijken van de bij recht in de bestemmingsregels gege-

ven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetin-

gen en percentages. Door het verbinden van de voorgestelde voorwaarde zal het per-

ceel van reclamant niet onevenredig worden belast en zijn bedrijfsvoering niet worden 

ingeperkt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het opnemen van de 

door reclamant voorgestelde voorwaarden in de toepassing van de afwijking in artikel 

9.1 van de planregels.  

 

4 

Het nieuwe bijgebouw is geprojecteerd op de gronden van reclamant. 

 

Gemeentelijk standpunt 

De huidige schuur staat in de zichtlijnen van de uitbreiding van het hotel. Dit is een 

reden geweest om de schuur te verplaatsen. Uiteraard is het niet de bedoeling ge-

weest om de schuur te verplaatsen naar een locatie welke niet is gelegen op eigen 

grond, dit is abusievelijk gebeurd. Inmiddels is in overleg met de initiatiefnemer een 

acceptabele locatie op eigen grondgebied tot stand gekomen.  

 

Conclusie 



 

9 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door verplaatsing van de 

schuur naar de oostzijde op eigen terrein van initiatiefnemer. 

 

5 

De bijbehorende functieaanduiding van hoge archeologische verwachtingswaarde lijkt 

te ontbreken op de verbeelding. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het perceel heeft een dubbelbestemming ‘waarde – archeologie’. Deze dubbelbe-

stemming is opgenomen op de verbeelding van het ontwerpplan. Daarnaast is de 

check gedaan of op het noordelijke gedeelte de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

waarde – hoge archeologische verwachting’ ontbreekt op de verbeelding van het ont-

werpbestemmingsplan. De constatering van reclamant klopt dat deze functieaandui-

ding ontbreekt op de verbeelding en zal alsnog moeten worden vermeld. Op het zuide-

lijke gedeelte is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – middelhoge ar-

cheologische verwachting’ van toepassing. Deze aanduiding is opgenomen in het ont-

werpbestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het opnemen van de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – hoge archeologische verwachting’ op 

het noordelijke gedeelte van het perceel.  

 

6 

In paragraaf 5.7.1.1 van de plantoelichting in het ontwerpbestemmingsplan wordt aan-

gegeven dat er voor de uitbreiding geen melding hoeft te worden gedaan in het kader 

van de Wet natuurbescherming. Op basis van de AERIUS-berekening vraagt recla-

mant zich af of deze constatering klopt? 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op basis van de AERIUS-berekening blijkt dat de bijdrage op Natura 2000-gebieden 

0,07 mol/ha/j bedraagt. Gelet op het bepaalde in artikel 2.7 eerste lid van de Regeling 

natuurbescherming geldt voor deze activiteit geen vergunning danwel meldingsplicht 

nu de depositie meer bedraagt dan 0,05 mol/ha/j doch minder dan de grenswaarde van 

1,0 mol/ha/j en er sprake is van een niet-meldingsplichtige activiteit. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen 

 

7 

In paragraaf 5.8.2.3 wordt gesteld dat op basis van de vormvrije m.e.r.-

beoordelingsnotitie geen milieueffectrapport nodig is. Reclamant vraagt zich af of kan 

worden volstaan naar verwijzing van deze notitie of dat het bevoegd gezag een afzon-

derlijk besluit daarover had moeten nemen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Op 13 september 2018 is een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend in verband met 

de herziening van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 7.17 van de wet Milieu-
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beheer is op basis van de aanmeldnotitie door het bevoegd gezag besloten, dat voor 

de uitbreiding op de locatie geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. De in-

diener van de aanvraag is hierover bij brief van 26 september 2018 geïnformeerd. Het 

bevoegd gezag heeft derhalve een afzonderlijk besluit hierover genomen. 

 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 
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2.4 Reclamant 4 
Datum brief: 22 november 2018 

Datum ontvangst: 23 november 2018 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 4 verzet zich tegen/komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene  

bestemming. Reclamant 4 gaat daarbij voornamelijk in op de landschappelijke aspec-

ten, zoals het casco-beleid. 

Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze mogelijkerwijs het be-

staande casco-element kunnen aantasten op dit perceel. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van reclamant 4 inge-

gaan. 

 

1. 

Het bevreemdt reclamant dat in het ontwerpbestemmingsplan een bouwwerk wordt 

opgericht in een voor Vasse en Twente waardevol dorpselement aan de Beekzijdeweg. 

Het element maakt deel uit van de casco-regeling, derhalve vraagt reclamant zich af 

welke overwegingen eraan ten grondslag liggen om de voorgenomen bebouwing mo-

gelijk te maken in dit waardevol en beleidsmatig vastgelegd “beschermd” landschaps-

element. Deze vraag is gesteld in verband met de in het ontwerpbestemmingsplan op-

genomen locatie voor de bouw van een schuur. Naderhand is aan reclamant een 

nieuwe inrichtingstekening toegestuurd met een nieuwe locatie van deze schuur op 

grond van initiatiefnemer. Hierop is door reclamant aangegeven dat er vanwege het 

geldende casco-beleid rekening moet worden gehouden met een juiste compensatie 

van herplantplicht van 1,5 keer. De herplant van 3 winterlindes is dan te weinig com-

pensatie voor de kap van bomen. Wellicht kan eventuele herplant plaatsvinden als 

zicht-afscheiding van de westelijke parkeerplaatsen. 

 

Gemeentelijk standpunt 
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Op de bovenstaande kaart is het casco-element geprojecteerd over de luchtfoto. Dat is 

geen precisiewerk, maar op basis van een luchtfoto ingetekend. Initiatiefnemer heeft 

de huidige bomen laten inmeten. Hieruit blijkt dat voor de uitbreiding zeven bomen zul-

len moeten worden verwijderd. Zes te verwijderen bomen maken geen onderdeel uit 

van het casco-element. Ḗén boom ligt aan de  rand van het casco-element. Echter, 

door het verwijderen van één boom wordt het casco-element niet aangetast. Het ple-

gen van onderhouden door middel van rooien mag immers binnen een casco-element, 

zolang het element maar behouden blijft. 

Door het rooien van één boom binnen het casco-element wordt overigens wel voldaan 

aan de herplantplicht van 1,5 keer, door het planten van drie winterlindes. 

In het kader van de herplantplicht wordt door reclamant nog aangegeven om deze 

plaats te laten vinden rondom de nieuwe westelijke parkeerplaats. Deze parkeerplaats 

zal worden afgescheiden met een groenblijvende haag als zicht-afscheiding. 

 

Conclusie: 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 

 

2. 

Hoe kan een aanvrager van een bestemmingsplanwijziging bebouwing aanvragen op 

het perceel van een andere eigenaar? 

 

Gemeentelijke standpunt 

De huidige schuur staat in de zichtlijnen van de uitbreiding van het hotel. Dit is een 

reden geweest om de schuur te verplaatsen. Uiteraard is het niet de bedoeling ge-

weest om de schuur te verplaatsen naar een locatie welke niet is gelegen op eigen 

grond, dit is abusievelijk gebeurd. Inmiddels is in overleg met de initiatiefnemer een 

acceptabele locatie tot stand gekomen, waarbij de zichtlijnen niet worden doorschre-

den en het casco-element niet wordt aangetast.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door verplaatsing van de 

schuur naar de oostzijde op eigen terrein en in de nabijheid van de uitbreiding van het 

hotel.  

 

3. 

De bestemmingsplangrens met bouwmogelijkheden van Tante Sien grenst aan de 

zuidkant aan het perceel van de agrariër aan de Beekzijdeweg. Volgens reclamant valt 

ook deze strook onder de casco-regeling. Om te voorkomen dat bomen tot aan de be-

stemmingsplangrens gekapt kunnen worden, zou reclamant graag zien dat de be-

stemmingsplangrens ca. 5 meter in noordelijke richting wordt verlegd, zodat deze 

groenstrook bescherming geniet. (zie onderstaande tekening). 
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Gemeentelijk standpunt 

De bestemmingsplangrenzen van de horecabestemming zijn overgenomen van het 

geldende bestemmingsplan “Kleine Kernen”, waarin de betreffende kavel is gelegen. In 

het huidige plan is een erfinrichtingsplan bijgevoegd welke als voorwaardelijke verplich-

ting in de planregels wordt opgenomen.  In die zin is het “groen” en nieuwe “groen” 

geborgd in het bestemmingsplan door de verplichting van realisatie en instandhouding.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 
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3 WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden 

ten opzicht van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzi-

gingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

In hoofdstuk 5 (Milieu- en omgevingsaspecten) wordt in paragraaf 5.6 figuur 5.2 ver-

vangen door een tekening met hierop de bedrijfsgebouwen van het perceel Beekzijde-

weg 25 te Vasse.  

 

Ambtelijk wordt voorgesteld om de tekst onder paragraaf 5.6.2 hierop aan te passen. 

 

Regels  

In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

- Opnemen van de volgende voorwaarde in artikel 9.1 van de planregels: mits geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de ver-

keersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

- het opnemen van een aanlegstelsel in artikel 3 (Horeca) en 4 (Verkeer): 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd 

gezag, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voe-

ren: 

a. het afgraven van gronden met een diepte van 20 cm of meer, waarbij wordt geme-

ten vanaf de hoogte van het maaiveld, ten behoeve van het behoud van het wortelstel 

van de aanwezige houtopstand. 

b.  In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden op een diepte van 20 cm of 

meer worden afgegraven indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 

wortelstelsel van de aanwezige houtopstand. 

 

Ambtelijk wordt de volgende wijziging voorgesteld ten aanzien van de voorwaardelijke 

verplichting in artikel 3.4.2: 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in 

aanvulling op het gestelde in 3.4.1 in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van nieuwe bouwwerken overeen-

komstig de bestemming 'Horeca' zonder de aanleg en instandhouding van de land-

schapsmaatregelen in de bestemmingen ‘horeca’ en ‘verkeer’, aangeduid als 5, 6, 10 

en 11 van het in bijlage 2 opgenomen erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een 

goede landschappelijke inpassing; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkom-

stig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 2 jaar na het 

onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de 

aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen, aangeduid als 5, 6,10 en 11 

van het in bijlage 2 opgenomen erfinrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede 

landschappelijke inpassing; 

c. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken in de 

bestemming ‘horeca’ zonder de aanleg en instandhouding van 63 parkeerplaatsen in 



 

15 

de bestemmingen ‘Horeca’ en ‘Verkeer’ conform het in bijlage 2 opgenomen erfinrich-

tingsplan en aangeduid als 4 en 9. 

 

In bijlage 2 (Erfinrichtingsplan) bij de regels worden de volgende wijzigingen aange-

bracht: 

- De situering van het bijbehorende bouwwerk (schuur) wordt verschoven naar oostelij-

ke richting op het terrein van initiatiefnemer; 

- De parkeerplaatsen aan de westzijde worden afgeschermd met een groenblijvende 

haag. 

 

 

Verbeelding 

Op de verbeelding wordt de locatie van het bijbehorende bouwwerk (schuur) verscho-

ven naar oostelijke richting op grondgebied van initiatiefnemer. 

 

De functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – hoge archeologische verwachting’ 

wordt opgenomen op het noordelijke gedeelte van het perceel. 

 

Ambtelijk wordt voorgesteld om de lijn van het bouwvlak voor de uitbreiding van het 

hotel (aan de zijde van de schuur) ook te verschuiven naar de oostelijke richting, omdat 

de bouwvlakken anders tegen elkaar zijn geprojecteerd. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Tubbergen 

d.d. 25 maart 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan  

“Uitbreiding Tante Sien te Vasse”. 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten 

Categorie 1 "lichte horeca" 

Daghoreca. Horecabedrijven die vanwege het karakter en de aard van de inrichting overdag en 's avonds, tussen 

07.00 en 0.00 uur geopend zijn, zoals: 

 automatiek; 

 broodjeszaak; 

 cafetaria; 

 croissanterie; 

 koffiebar; 

 lunchroom; 

 ijssalon; 

 snackbar; 

 tearoom; 

 traiteur; 

 en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. 

Categorie 2 "middelzware horeca" 

Horecabedrijven die ook delen van de nacht geopend zijn, zoals: 

 horecabedrijven genoemd onder 1 met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m2; 

 bistro; 

 restaurant; 

 hotel; 

 bierhuis; 

 biljartcentrum; 

 café; 

 proeflokaal; 

 shoarma/grillroom; 

 zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek / dansevenementen); 

 en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. 

 

Categorie 3 "zware horeca": 

Horecabedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot aantal 

bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee kunnen brengen, zoals: 

 dancings; 

 discotheek; 

 nachtclub; 

 partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek / dansevenementen). 

 en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen. 
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Legenda
1. Bestaande bebouwing

2. Uitbreiding hotel

3. Terras

4. Bestaande parkeerplaats

herindelen (van ca 20 naar 27 

plaatsen)

5. Bestaande bomen behouden

6. Deels bestaande beukenhagen

en aanvullen volgens tekening.

eindbeeld maximaal 1 meter hoog

7. Bestaande gesloten beplanting

8. Tuin

9. Parkeren op grasbetonsteen

10. Te kappen zomereik

11. Compensatie aanplant

Winterlinde als boom

Tillia cordata aanplantmaat 16-18

12. Nieuw bijgebouw

13. Slopen bestaand bijgebouw

14. Pergola met klimplanten als 

doorgang van bestaand naar 

nieuw hotel 

15. Aanplant taxushaag

Taxus baccata

Aanplantmaat 80-100  3st/m1

. 
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20 pp

27 pp
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Totaal 63 parkeerplekken
Bomen volgens ingemeten situatie
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AFSTANDEN 
IN METERS                   

- 
n

u
m

m
e

r 

  

G
EU

R
 

ST
O

F 

G
EL

U
ID

 

    

G
EV

A
A

R
 

  

G
R

O
O

TS
TE

 

A
FS

T
A

N
D

 

  

C
A

TE
G

O
R

IE
 

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                     

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk:                     

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                     

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

  
                      

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                     

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

  
                      

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                     

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 



  
                      

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                     

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

  
                      

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN                     

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                     

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 

  
                      

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH.                     

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

 
26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                     

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

  
                      

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.                     

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 

  
                      

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                     

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                     

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:                     



35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 
en C 0 0 30 C   10   30   2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                     

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                     

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                     

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 

  
                      

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                     

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

  
                      

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

451, 452, 454   
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

  
                      

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 

4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                     

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 

46735 4 zand en grind:                     

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                     



4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 

466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30     0   30   2 

  
                      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                     

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

  
                      

49 - VERVOER OVER LAND                     

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 

  
                      

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                     

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10   30   2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 

 
 

                      

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

61 B0 zendinstallaties:                     

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 

  
                      

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                     

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 

  
                      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                     

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 

  
                      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                     

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 



772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

  
                      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                     

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 

  
                      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

  
                      

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

  
                      

85 - ONDERWIJS                     

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 

  
                      

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                     

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10     0   10   1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30     0   30   2 

  
                      

94 - DIVERSE ORGANISATIES                     

9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C   0   30 D 2 

  
                      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     



96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 
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