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TOELICHTING 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

In 2006 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het bestemmingsplan Buitengebied vast-
gesteld. Besluitvorming van Gedeputeerde Staten en de Raad van State, de actualisatie- 
en digitaliseringsverplichting uit de nieuwe Wro en recente beleidsontwikkelingen vor-
men een aanleiding om dit bestemmingsplan uit 2006 te herzien. Op hoofdlijnen zullen 
de volgende zaken worden aangepast: 
 perceelsgebonden ontwikkelingen die sinds 2006 via partiële herzieningen en wijzi-

gingen zijn gerealiseerd, worden vertaald in een passende bestemming; 
 de (beleids)uitgangspunten voor de bestemmingen worden geactualiseerd. Dit kan er 

toe leiden dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het oude bestem-
mingsplan gaan wijzigen. Dit is per functie verschillend; 

 de verbeelding en de planregels worden vormgegeven volgens de Standaard Verge-
lijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP); 

 het bestemmingsplan wordt digitaal ontsloten via een landelijke voorziening 
(www.ruimtelijkeplannen.nl). 

 
De gemeente heeft de inwoners van het buitengebied gevraagd te reageren op het plan. 
Dit heeft als eerste plaatsgevonden in oktober 2013. Er zijn toen circa 250 inloopreacties 
ontvangen op het eerste concept plan. De reacties betroffen in hoofdzaak perceelsge-
bonden ontwikkelingen. Na beoordeling door de gemeente zijn de reacties verwerkt tot 
een voorontwerp  bestemmingsplan. Het voorontwerp heeft voor overleg en inspraak 
ter inzage gelegen van 19 maart 2015 tot 30 april 2015. Hier zijn 160 reacties op  geko-
men. Deze reacties zijn verwerkt tot een ontwerp bestemmingsplan.    

1.2  Plangebied 

De begrenzing van het plangebied volgt op hoofdlijnen de begrenzing van het bestem-
mingsplan Buitengebied 2006. Dit betekent dat de gehele gemeente wordt aangemerkt 
als buitengebied, behoudens de kernen Tubbergen, Geesteren, Albergen, Harbinkhoek, 
Langeveen, Reutum, Fleringen, Vasse, Manderveen en Mariaparochie. Recreatieterrei-
nen en percelen waarvoor recent een planologische procedure is doorlopen worden ook 
meegenomen in het bestemmingsplan. 
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Figuur:  begrenzing plangebied bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen 
 

1.3  Nota van uitgangspunten 

In de nota van uitgangspunten (30 november 2011) worden de hoofdkeuzes voor het 
nieuwe bestemmingsplan beschreven. Deze keuzes zijn afgestemd met belangenverte-
genwoordigers en aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestemmingsplan Buitenge-
bied 2006 in combinatie met alle uitgevoerde partiële herzieningen vormt het vertrek-
punt. Waar nodig en wenselijk zijn de keuzes voor het nieuwe bestemmingsplan geactu-
aliseerd aan de hand van (beleids)ontwikkelingen die sinds 2006 hebben plaatsgevon-
den. Het betreft beleidsontwikkelingen op het gebied van onder meer landschappelijke 
kwaliteit, archeologie, intensieve veehouderij en reconstructiezonering, VAB beleid,  
natuur en water en verblijfsrecreatie. De nota van uitgangspunten is op 6 februari 2012 
vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
De uitgangspunten zijn aangevuld en nader uitgewerkt naar aanleiding van gewijzigde 
inzichten. Reden hiervoor is gewijzigd beleid, voortschrijdend inzicht dan wel harmonisa-
tie van beleid in verband met de samenwerking met de gemeente Dinkelland. Vanaf 
2013 werkt één ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland én de gemeente 
Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ en 
voert de volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. De 
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gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn zelfstandige gemeenten. De gemeenteraden 
en de colleges van B&W van beide gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
besluiten.   

1.4  Leeswijzer 

Na het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op kader, reik-
wijdte, hoofduitgangspunten en plansystematiek van dit bestemmingsplan Buitenge-
bied.  In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie in het plangebied geschetst. In hoofd-
stuk 4, beleidskader en wet- en regelgeving is het relevante Europees, rijks-, provinciaal 
en gemeentelijk beleid weergegeven waarmee rekening gehouden dient te worden in 
dit bestemmingsplan. Om conflictsituaties te voorkomen dient in het bestemmingsplan 
aandacht te worden besteed aan de omgevingsaspecten zoals milieu, water, ecologie en 
archeologie. Deze komen in hoofdstuk 5 aan de orde.  Hoofdstuk 6 geeft een toelich-
ting op de planuitgangspunten en hoofdstuk 7 omvat de juridische toelichting op de re-
gels. Hoofdstuk 8 tenslotte gaat in op de maatschappelijke- en economische uitvoer-
baarheid.  
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HOOFDSTUK 2  KADER, REIKWIJDTE, HOOFDUITGANGSPUNTEN  EN PLANSYSTEMA-
TIEK 

2.1  Kader 

Beleidsgrenzen 
Bij het bepalen van haar beleid moet de gemeente rekening houden met het beleid van 
de hogere overheden. Voor het bestemmingsplan Buitengebied vormt het provinciale 
ruimtelijke beleid zoals neergelegd in de Omgevingsvisie Overijssel (juli 2009),  de actu-
alisatie van de Omgevingsvisie ( juli 2013) en in de Omgevingsverordening 2009 een be-
langrijk toetsingskader. Daarnaast vormt het nationaal ruimtelijk beleid zoals neergelegd 
in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) een kader. Naast het rekening hou-
den met de beleidskaders is ook afstemming met de 'harde' wetgeving zoals de Flora- en 
faunawet en de Natuurbeschermingswet van belang.  
 
Instrumentele grenzen 
Naast het beleidsinhoudelijke kader geldt voor het bestemmingsplan een aantal 'instru-
mentele' grenzen. Zoals gezegd speelt het bestemmingsplan als instrument van het ge-
meentelijke ruimtelijke beleid een belangrijke rol. Het bestemmingsplan is echter slechts 
één van de instrumenten die zich met deze ontwikkeling bezig houdt. Het is daarom van 
belang de reikwijdte er van duidelijk aan te geven. Drie begrippen staan centraal om aan 
te geven wat het bestemmingsplan wel en niet kan regelen: Beheer, Ontwikkeling en In-
richting. 
 
Beheer 
Voor de bestaande functies vormt het bestemmingsplan het beheerskader. Waar moge-
lijk en gewenst wordt daarbij ontwikkelingsruimte geboden. Hierbij moet gezegd dat be-
heersmaatregelen ten aanzien van milieu, waterhuishouding, landbouw en ook beeld-
kwaliteit niet via het bestemmingsplan te regelen zijn. 
 
Ontwikkeling 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen direct (bij recht) of via toepassing van afwijkingsregelin-
gen en wijzigingsbevoegdheden worden geregeld. Daarvoor gelden afzonderlijke proce-
dures. Voor de toepassing van afwijkingen en/of wijzigingen geeft het bestemmingsplan 
zo mogelijk locaties aan.  
 
Inrichting 
Voor de daadwerkelijke uitvoering van inrichtingsmaatregelen is niet het bestemmings-
plan, maar zijn meer op de uitvoering gerichte instrumenten zoals de integrale gebieds-
plannen een geëigend middel.  
 
Met het oog op de beheers- en ontwikkelingsfunctie en vanuit het streven naar een 
goede handhaafbaarheid is het van belang dat het bestemmingsplan Buitengebied: 
 heldere, duidelijke en handhaafbare regels geeft en daarbij niet meer dan strikt nood-

zakelijk is voor een praktisch hanteerbaar plan; 
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 een flexibel plan is, waarmee de gemeente, ook in de toekomst in staat is om op ont-
wikkelingen in te spelen en/ of deze te begeleiden; 

 geen zaken regelt waarvoor anderszins al doelmatige regelgeving bestaat zoals bij-
voorbeeld ten aanzien van milieu, water, natuur en beeldkwaliteit. 

 
Het bestemmingsplan biedt dus ruimte voor de nodige flexibiliteit binnen de bovenge-
noemde kaders. De concrete criteria ten behoeve van de toetsing van de bouwaanvra-
gen en de aanvragen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn in de diverse regels 
vastgelegd. 

2.2  Reikwijdte 

Het bestemmingsplan speelt als instrument van het gemeentelijk ruimtelijk beleid een 
belangrijke rol. In het bestemmingsplan Buitengebied wordt het vele beleid, dat voor 
verschillende beleidsvelden en door diverse overheden voor dit gebied is opgesteld, te-
gen elkaar afgewogen en samengevoegd in een integraal plan. Het bestemmingsplan is 
uiteindelijk het enige ruimtelijke plan dat de overheid en de burgers rechtstreeks juri-
disch bindt. 
 
Belangrijke functies in het buitengebied zijn met name landbouw, natuur en landschap, 
recreatie, wonen en bedrijvigheid. Het bestemmingsplan zal niet alleen een goede pla-
nologische regeling moeten bieden voor de afzonderlijke functies en activiteiten, het 
plan zal ook het gemeentelijk instrument moeten zijn waarmee nieuwe ontwikkelingen 
kunnen worden gestuurd en begeleid. Dat betekent dat het bestemmingsplan Buitenge-
bied ook moet fungeren als richtingwijzer voor nieuwe initiatieven in de gemeente. 

2.3  Hoofduitgangspunten 

Algemeen 
De centrale uitgangspunten bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Buiten-
gebied zijn de volgende: 
 bestaande planologische rechten blijven zoveel mogelijk gehandhaafd, tenzij het be-

leid en de regelgeving voor de desbetreffende functie zijn veranderd of een situatie 
zich niet verdraagt met een goede ruimtelijke ordening; 

 er wordt niet meer geregeld dan noodzakelijk; 
 er wordt gestreefd naar een flexibel bestemmingsplan waarmee het gemeentebe-

stuur kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit uit zich onder andere in wijzi-
gingsbevoegdheden en regels voor afwijking van het bestemmingsplan. 

 
Perceelsgebonden ontwikkelingen die sinds 2006 via partiële herzieningen en wijzigin-
gen zijn gerealiseerd, worden vertaald in een passende bestemming. Ook de in het bui-
tengebied gelegen recreatieterreinen maken deel uit van dit bestemmingsplan. Voor zo-
wel de perceelsgebonden ontwikkelingen als de recreatieterreinen is daarbij gezocht 
naar een plansystematiek die aansluit bij die van het bestemmingsplan Buitengebied als 
geheel. Dit kan betekenen dat op onderdelen gekozen is voor een meer globale regeling.  
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Ruimtelijke kwaliteit 
De gemeente Tubbergen heeft een veelzijdig landschap, dat wordt gekenmerkt door 
rust, ruimte en groen. Het huidige cultuurlandschap is in belangrijke mate ontstaan door 
het uitoefenen van de landbouw. Landbouw is voor het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen een belangrijke economische pijler. Naast dit economisch belang, speelt de 
landbouwsector ook een belangrijke rol bij het onderhoud van het landschap. Een zich 
goed ontwikkelende landbouwsector is, binnen randvoorwaarden, daarom mede be-
langrijk voor het behoud van karakteristieke landschappen. Ook doordat de toeristisch-
recreatieve sector een groeiende economische waarde vertegenwoordigt, is de kwaliteit 
van het landschap van belang voor de gemeente Tubbergen. Niet voor niets is Tubber-
gen in 2011 verkozen tot wandelgemeente van het jaar. De contrasten tussen groot-
schalige open ontginningslandschappen en het kleinschaliger, groene kampenlandschap 
maken Tubbergen bovendien tot een gemeente met een aantrekkelijke en veelzijdige 
woonomgeving. Behoud van de landschapskarakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit 
vormt daarom een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Het belang van het landschap blijkt ook uit de verschillende beleidssporen die zijn inge-
zet. Naast beleid voor de sanering van verouderde (agrarische) opstallen (Rood voor 
Rood), is er beleid ontwikkeld dat moet leiden tot een impuls voor het landschappelijke 
raamwerk (kwaliteitsimpuls groene omgeving via partiële herziening en de casco-bena-
dering).  

2.4  Plansystematiek 

Overkoepelende functies, basisfuncties en niet-basisfuncties 
In het bestemmingsplan wordt het landschap met de bijbehorende kernkwaliteiten als 
overkoepelende functie beschouwd. Het landschap vormt als het ware een raamwerk, 
waar basisfuncties en niet-basisfuncties aan worden gehangen. Het landschap is op 
meer dan één manier van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Enerzijds 
zijn functies voor hun functioneren afhankelijk van het landschap. Anderzijds is het bui-
tengebied als plek herkenbaar aan de landschappelijke structuren en elementen. 
 
Als basisfuncties worden aangemerkt: landbouw, water en natuur. De niet-basisfuncties 
zijn bijvoorbeeld: wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, verblijfsrecreatie, dienstverle-
ning, infrastructuur.  
 
De basisfuncties komen, als gevolg van de ontstaansgeschiedenis én door toedoen van 
de mens, overal in het buitengebied naast elkaar voor. De basisfuncties zijn voor hun 
functioneren rechtstreeks afhankelijk van het buitengebied. De basisfuncties zijn ge-
biedsdekkend en krijgen daarom ook een gebiedsbestemming.  De niet-basisfuncties 
die verspreid over het buitengebied voorkomen zijn niet gebiedsdekkend en veelal niet 
afhankelijk van een specifieke locatie in het buitengebied. De niet-basisfuncties krijgen 
een perceelsgebonden bestemming. 
 
Omdat de basisfuncties voor hun functioneren afhankelijk zijn van het buitengebied, 
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moet bij de ontwikkeling van (nieuwe) andere functies altijd rekening worden gehouden 
met de belangen van de basisfuncties. De ontwikkeling van de andere functies mag niet 
of niet teveel ten koste gaan van de basisfuncties. De indeling in basisfuncties en niet-
basisfuncties heeft uitsluitend betrekking op de ruimtelijke afweging en heeft geen in-
vloed op het belang van de betreffende functie voor de gemeente.  
 
Agrarische bedrijven als onderdeel van het landschap 
Agrarische bedrijven maken deel uit van het agrarische landschap. Om in de bestemmin-
gen een rechtstreekse koppeling te kunnen leggen met het landschap, wordt daarom 
niet gewerkt (zoals in het plan van 2006) met een aparte bestemming voor agrarische 
bedrijven, maar met een aanduiding van de bouwvlakken binnen de agrarische gebieds-
bestemmingen. Dit heeft drie voordelen ten opzichte van het bestemmingsplan uit 
2006: 
 het is makkelijker om flexibiliteit in te bouwen voor bouwplannen die het bouwvlak 

overschrijden, omdat de bouwplannen dan niet in een andere bestemming liggen; 
 er wordt een sterkere planologische relatie gelegd tussen de onbebouwde delen van 

het bouwvlak en het omliggende open agrarisch gebied;  
 bouwplannen worden rechtstreeks getoetst aan de landschappelijke context. 
 
Voor de aanduiding  van de bouwvlakken  is zoveel mogelijk aangesloten op de be-
stemmingsvlakken in het bestemmingsplan 2006 alsmede op basis van inloopreacties. 
Met de aanduiding is het bouwvlak aangegeven alsmede welk type agrarisch bedrijf is 
toegestaan (bijvoorbeeld agrarisch, al dan niet met een intensieve veehouderij). 
 
Systematiek voor niet-basisfuncties 
Bij de niet-basisfuncties wordt gewerkt met een perceelsgebonden bestemming (Wo-
nen, Bedrijf, Recreatie, etc.).  Voor de bestemmingsvlakken wordt zoveel mogelijk aan-
gesloten op de bestemmingsvlakken in het nu geldende bestemmingsplan 2006 en op 
basis van de inloopreacties.  
 
 
Dubbelbestemmingen en aanduidingen 
Daar waar meerdere functies aanwezig zijn of verbijzondering van de juridische regeling 
noodzakelijk is, wordt (overeenkomstig de SVBP) gewerkt met dubbelbestemmingen, 
gebiedsaanduidingen en specifieke aanduidingen.  
 
Flexibiliteitsbepalingen 
In het bestemmingsplan worden verschillende bepalingen opgenomen waarmee enige 
flexibiliteit ten opzichte van de hoofdbestemming wordt ingebouwd. Met wijzigingsbe-
voegdheden kan het college een bestemming laten omzetten in een andere bestem-
ming. Op basis van de afwijkingsregels kan een omgevingsvergunning worden aange-
vraagd.  
 
Afwijkingsregels zijn bedoeld voor ondergeschikte afwijkingen binnen de bestemming 
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zelf. Wijzigingsregels en afwijkingsregels kunnen worden gekoppeld aan een enkele be-
stemming, maar ook gelden voor meerdere bestemmingen (algemene wijzigingsregels 
of algemene afwijkingsregels). 
Bij afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden worden verschillende voorwaarden op-
genomen die in acht moeten worden genomen. Het gaat bijvoorbeeld om een maximale 
oppervlakte of het uitgangspunt dat er sprake is van een goede milieu- en omgevingssi-
tuatie. 
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HOOFDSTUK 3  HUIDIGE SITUATIE 

3.1  Ontstaansgeschiedenis 

De gemeente Tubbergen behoort tot het oostelijk dekzandgebied. In de geologische pe-
rioden Saalien, Weichselien en Holoceen is in dit gebied materiaal van verschillende sa-
menstelling en afkomst afgezet en/of gevormd. Ook is de mens bepalend geweest voor 
het huidige landschapspatroon. 

3.2  Geologie 

In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, bereikte het landijs vanuit Scandinavië ons land. Tij-
dens de grootste uitbreiding bedekte het landijs Nederland tot globaal de lijn Haarlem-
Utrecht-Nijmegen. Grote ijslobben drukten de eerder gevormde afzettingen omhoog tot 
heuvelruggen, ook wel stuwwallen genoemd. Zo ontstond een grote en hoge stuwwal 
aan de oostkant van de gemeente Tubbergen (stuwwal van Ootmarsum) en drie kleinere 
en lagere stuwwallen bij Tubbergen, Albergen en Geesteren. Onder het ijs werd een 
grondmorene (keileem) afgezet. Keileem komt op veel plaatsen op de stuwwallen aan of 
dichtbij de oppervlakte voor. Tijdens het afsmelten van het landijs zijn smeltwaterafzet-
tingen (fluvioglaciale afzettingen, sandr's) gevormd, onder andere aan de westflank van 
de stuwwal van Ootmarsum. Het smeltwater heeft dalen uitgeschuurd en laagten opge-
vuld. De enige Nederlandse subglaciale smeltwaterrug (esker), deels door erosie ver-
dwenen, ligt tussen Bruinehaar en Almelo. Het meest noordelijke deel van de esker, bij 
Langeveen, steekt duidelijk boven de directe omgeving uit. 
 
In de laatste ijstijd, het Weichselien, bereikte het landijs Nederland niet. Wel heerste er 
een zeer koud klimaat. Tijdens het Weichselien zijn de afzettingen uit het Saalien sterk 
gewijzigd door erosie en/of overdekkingen die hoofdzakelijk uit zand bestaan (dekzand). 
Doordat de ondergrond gedurende het Weichselien permanent bevroren was, kon het 
neerslagen smeltwater niet wegzakken maar moest oppervlakkig afstromen, dit veroor-
zaakte (mede door de grote hoeveelheid neerslag) een sterke erosie. Met name in de 
hoge stuwwallen werden dalen uitgeslepen en werd het geërodeerde materiaal bij de 
dalmond als een puinwaaier afgezet. Zeer goed ontwikkeld zijn de smalle dalen in de 
stuwwal van Ootmarsum, zoals de dalen van de Springendalse beek en de Hazelbeek. 
 
Ook zijn tijdens het Weichselien vorstheuvels of pingo's ontstaan. Deze ontstonden 
doordat op lagere plaatsen, waar de permafrost (permanent bevroren ondergrond) was 
onderbroken, ijslenzen werden gevormd. Deze groeiden en drukten het omringende ma-
teriaal weg. Op deze manier ontstonden heuvels met ijskernen, zogenaamde pingo's. Na 
het verdwijnen van de permafrost smolten ook de ijskernen. Op deze manier ontston-
den komvormige laagten die aanvankelijk waren omgeven door een ringwal. Vaak is de 
ringwal echter weggewaaid en ontbreekt deze geheel of gedeeltelijk. Het Hondenven 
ten westen van de kern Tubbergen is een overgebleven pingoruïne met ringwal. 
 
Gedurende het Midden- en Laat-Weichselien was het extreem koud en droog en werden 
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door  de wind dekzanden afgezet. In het oostelijk dekzandgebied als een dun laagje 
over de oudere  afzettingen. Plaatselijk ontstonden dekzandruggen en -koppen. De 
dekzandruggen en -koppen zijn voornamelijk ontstaan in het Laat-Weichselien (jonger 
dekzand). Toen er een aanmerkelijke klimaatsverbetering optrad begon het Holoceen 
(de periode waarin we nu leven). Aan het begin van deze warmere periode vond voorna-
melijk hoogveenvorming plaats en werd in de beekdalen lemig zand en klei afgezet. Ook 
ontstonden, op enkele plaatsen, stuifzanden. Hoogveen ontstond als volgt. Door de stij-
gende grondwaterspiegel is in veel beekdalen en laaggelegen gebieden veen gevormd. 
Door een toenemende veendikte en de afhankelijkheid van regenwater ontstond hoog-
veen (veenmosveen). Het snel groeiende veenmos breidde zich ook uit over de iets ho-
gere delen van het lage dekzandlandschap. Uiteindelijk ontstond een uitgestrekt, soms 
verscheidene meters dik, veenpakket, zoals bij Vriezenveen en Manderveen.  
 
Stuifzanden zijn vooral een gevolg van menselijke activiteiten. In de middeleeuwen werd 
door overbeweiding, branden en plaggensteken de heidebegroeiing plaatselijk dusdanig 
beschadigd dat er verstuivingen ontstonden. In het plangebied komt een stuifzandrug 
voor op het landgoed Baasdam. 

3.3  Occupatiegeschiedenis 

De gemeente Tubbergen behoort grotendeels tot het zandgebied, slechts het meest 
westelijk deel behoort tot het veengebied. In deze paragraaf wordt de bewonings- en 
ontginningsgeschiedenis vanaf de middeleeuwen beschreven. De mens heeft bij het in 
cultuur nemen van het zandgebied ingespeeld op hoogteverschillen, die aanwezig waren 
als gevolg van de stuwwallen, dekzandruggen en -koppen en beekdalen. 
 
Bij de vestiging op het zand had de mens een zekere voorkeur voor de hoge landschaps-
delen: soms erboven op, soms in het grensgebied tussen hoog en laag.  In de vroege 
middeleeuwen (500-1000 na Christus) ontstonden in Nederland de eerste (landbouw-) 
nederzettingen. Aanvankelijk berustte de agrarische bedrijfsvoering op het weiden van 
vee in de bossen (Waldviehbauerntum genoemd). De hoger gelegen gebieden kwamen 
voor bewoning in aanmerking. De hoogteligging van de nederzettingen kwam in de 
naam tot uitdrukking, zoals Mander (eindigend op -er, dat duidt op "haar", wat een 
droge zandige rug betekent). 
 
Aanvankelijk zal het nederzettingspatroon hebben bestaan uit verspreide groepjes 
kleine boerderijen. Vlak bij zo'n individuele boerderij lag een kleine oppervlakte bouw-
land, de zogenaamde huiskamp. Uit de vroege middeleeuwen kennen we Mander (ge-
noemd in 797) en Hezingen (799). Ook zijn Albergen, Reutum en Vasse al in de 10e eeuw 
bekend. Vanaf circa 1000 na Christus (de late middeleeuwen) veranderde het landbouw-
systeem geleidelijk. Onder druk van de toenemende bevolking en de daarmee samen-
hangende grotere vraag naar graan, ontstonden er, op plaatsen waar grote aaneenge-
sloten oppervlakten hoge gronden aanwezig waren, grote bouwlandcomplexen: de es-
sen. De boerderijen (circa tien tot vijftien) lagen langs of om het bijbehorende bouw-
landcomplex. De essen werden door een houtwal (wildwal) afgeschermd van de omlig-
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gende heidevelden en andere woeste gronden. De grootste essen beslaan enige honder-
den hectaren, zoals de Reutumeresch, de Tubbergeresch en de Manderesch. Het Wald-
viehbauerntum maakte hiermee plaats voor een meer heidegericht systeem, Heidevie-
hbauerntum genoemd. 
 
Door de noodzakelijke uitbreiding van het bouwlandareaal, kreeg de veestapel een 
steeds belangrijkere functie als mestleverancier. De mest werd in die tijd vermengd met 
heideplaggen, grasplaggen, bosstrooisel en zand (plaggenmest) en werd jaarlijks op de 
bouwlanden gebracht. Op deze wijze werden de bouwlanden kunstmatig opgehoogd en 
ontstonden in de loop der eeuwen dikke humeuze bovengronden. Op de sterkst be-
meste akkers kunnen de mestdekken meer dan 1 meter dik zijn. In die tijd namen de 
heidevelden, door het steken van plaggen, sterk in omvang toe. Om aan goede weide-
gronden te komen werden de dichte en zware bossen (broekbossen) aan de voet van de 
stuwwal en in de beekdalen gerooid. De daarmee ontstane graslanden werden maten of 
meden genoemd. De natste percelen werden gebruikt als hooiland. 
 
Het areaal bouwland is in de late middeleeuwen niet alleen vergroot door uitbreiding 
van de essen. We zien tevens nieuwe huiskampen ontstaan. De jongere ontginningen, 
kampontginningen genoemd, liggen vaak op kleinere dekzandkopjes en -ruggen en in 
een boog om de oudere ontginningen heen. In de loop van de 19e eeuw gaan de heide-
ontginningen een grootscheeps karakter vertonen. 
 
Door het ter beschikking komen van goedkope kunstmest (na 1850) was plaggenmest 
niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en verloor "het veld" zijn betekenis. 
Daarnaast maakte de Markewet van 1806 een einde aan het gemeenschappelijk bezit 
van de heidevelden. De markegronden werden verdeeld. De vochtige heidevelden kon-
den met behulp van kunstmest worden ontgonnen tot bouw- en grasland. De droge hei-
develden werden grotendeels met naaldhout (grove den) ingeplant, om aan de vraag 
naar mijnhout te voorzien. 
 
De meeste heidebebossingen op de Noordelijke Manderheide en de Zuidelijke Vasser-
heide dateren uit de periode 1900-1950. Het hoogveengebied in het westelijk deel van 
de gemeente Tubbergen sluit aan bij het eigenlijke  hoogveengebied van Vriezenveen. 
In Tubbergen betreft dit delen van het Huyerensche Broek, de Maat- en Flierakkers (flier 
= veen) en het Noordelijke Drieschichter Veen tot aan het Manderveen, bij het dorp van 
die naam. Oorspronkelijk was dit gebied een hoogveenmoeras Aan het eind van de 19e 
eeuw is het veen afgegraven en ontgonnen. Het zand voor de bezanding van het veen is 
afgegraven uit de hogere dekzandkoppen. In de Engbertsdijkvenen (gemeente Twente-
rand) is een deel van het hoogveen gespaard gebleven. Het overgebleven hoogveen 
wordt nu beheerd als natuurreservaat. 
 
Vanouds kwam in het plangebied het traditionele gemengde landbouwbedrijf voor. Elk 
bedrijf beschikte over hoge en/of middelhoge gronden en over lage gronden. Op de 
hoge gronden kwam akkerbouw voor, op de lage gronden weidebouw. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft er specialisatie plaatsgevonden. In de gemeente Tubbergen ging de 
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veehouderij een overheersende positie innemen. Bouwlanden werden omgezet in gras-
land. Op de nu nog aanwezige bouwlanden worden tegenwoordig overwegend gewas-
sen geteeld die ten goede komen aan de eigen veestapel, zoals snijmaïs. Ook zijn er ten 
behoeve van de landbouw cultuurtechnische werken uitgevoerd. Wegen werden ver-
hard, de ontwatering van percelen werd verbeterd en beken werden gekanaliseerd. Ook 
is op een aantal plaatsen een geheel nieuw stelsel van waterlopen aangelegd* (* In het 
kader van de ruilverkaveling Agelo-Reutum is de Reutumerbeek geheel nieuw aange-
legd. De bovenloop van deze nieuwe beek wordt gevormd door de oude bovenloop van 
de Baasdammerbeek. De nieuwe beek buigt af naar het zuiden en mondt uit in het ka-
naal Almelo-Nordhorn). 

3.4  Landschap en fysische geografie 

Landschapstypering 
De wijze waarop de mens de bodem in cultuur heeft gebracht heeft geleid tot een aantal 
verschillende landschapstypen, die ook nu nog, zij het in verschillende mate, in het land-
schap te herkennen zijn. Op de als bijlage 1 Kaart Landschapstypen opgenomen kaart is 
de ligging van de verschillende landschapstypen aangegeven (bron: bestemmingsplan 
Buitengebied 2006). Hierna volgt een toelichting van de verschillende landschapstypen. 
 
Landschap van de esnederzetting 
Daar waar grote, aaneengesloten oppervlakten hoge gronden voorkwamen, ontstonden 
vanaf de middeleeuwen esnederzettingen. Op de hoge gronden ontstonden bouwland-
complexen: essen. De essen waren in die tijd de meest intensief gebruikte gronden. 
Rondom de essen ontstonden dan ook de boerderijen. De bewoningsvorm werd door de 
ligging van de bouwlandgronden  bepaald. Naast de bouwlanden konden binnen de 
(oude) esnederzettingen de graslanden (verdeeld in wei- en hooiland) en de woeste 
gronden (bestond grotendeels uit heide) worden onderscheiden. 
 
Het landschap van de esnederzetting wordt in de gemeente Tubbergen aangetroffen: 
 op de west- en zuidflank van de stuwwal van Ootmarsum (Mander, Vasse, Haarle en 

Reutum); 
 bij Hezingen; 
 bij Tubbergen; 
 bij Albergen; 
 bij Fleringen;  
 in een langgerekte vorm van Geesteren naar Harbrinkhoek. 
 
De bij de esnederzettingen horende graslanden liggen over het algemeen op de lager ge-
legen gronden rondom de stuwwal(-len) en in de beekdalen. De grotere oude grasland-
complexen worden afzonderlijk onderscheiden als matenlandschap. De van oorsprong 
woeste gronden zijn in een latere periode (vaak na 1850) ontgonnen. 
 
Akkerkampenlandschap 
Een akkerkamp is een min of meer blokvormig perceel akkerland dat afzonderlijk met 
een haag of houtwal omheind is. De akkerkampen, die door individuele of enkele boeren 
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werden aangelegd (daarom ook wel eenmansesjes genoemd), ontstonden op plaatsen 
waar slechts kleinere dekzandruggen en -koppen aanwezig waren. Langs de akkerkam-
pen liggen veelal kronkelige wegen, aangepast aan de topografie van het terrein, waar-
aan de boerderijen staan en waarlangs ook de graslanden liggen. In de gemeente Tub-
bergen komt in het zuiden van de gemeente een gordel met akkerkampen voor. 
 
Matenlandschap 
De oude graslanden, onderdeel van de esnederzettingen, werden maten of meden ge-
noemd. De grotere graslandcomplexen zijn daarom onderscheiden als het matenland-
schap. De maten kennen een grillige verkaveling met (van oorsprong) veel houtsingels. 
Daar zijn ze ook nu nog aan te herkennen. De maten hangen nauw samen met de beek-
dalen en/of de lagere gebieden rondom de stuwwal(-len). 
 
Heide- en broekontginningslandschap 
Na 1850 kon de grote oppervlakte woeste gronden worden ontgonnen tot bouw- en 
grasland. Ook de lagere delen van de beekdalen (de broeken) konden, door verbetering 
van de af- en ontwatering, in gebruik worden genomen. Hiermee ontstond het (jonge) 
heide- en broekontginningslandschap. Aanvankelijk vonden de heideontginningen plaats 
op de overgang van de oude ontginningen naar de woeste gronden (ook wel velden ge-
noemd). Na 1880 zette de ontginning zich in een versneld tempo voort, met de jaren 
dertig als hoogtepunt. Er ontstond een rationeel ingericht agrarisch ontginningsland-
schap. Langs veelal rechte wegen ontstonden verspreid nieuwe agrarische bedrijven, 
waarbij de kavels in rechthoekige percelen werden opgedeeld. Op een aantal plaatsen is 
sprake van een strokenverkaveling, zoals ten noorden van Manderveen. Een uitzonde-
ring op het rechthoekig verkavelingspatroon zijn de Cirkels van Jannink: twee cirkelvor-
mige, uit de jaren dertig daterende, droge heideontginningen op de Noordelijke Man-
derheide. Deze cirkelvormige gebieden worden weer omgevormd tot heide.  
 
Reliëf en opgaande beplanting komt in het heide- en broekontginningslandschap nauwe-
lijks voor. Door de uitvinding van prikkeldraad (omstreeks 1910) waren houtwallen niet 
meer noodzakelijk als veekering.  Een groot deel van de gemeente Tubbergen behoort 
tot het heideontginningslandschap. Broekontginningslandschap komt in het zuiden van 
de gemeente voor, langs de Loolee. 
 
Heideontginningslandschap/bos 
In enkele gebieden, het gaat daarbij om de van oorsprong droge heidevelden, werden 
de woeste gronden ingeplant met naaldbos. Op de stuwwal van Ootmarsum ontstonden 
op deze manier grote boscomplexen: de Noordelijke Manderheide, het Springendal en 
de Zuidelijke Vasserheide. 
 
Hoogveenontginningslandschap 
Daar waar oorspronkelijk hoogveen aanwezig was (in het westen van de gemeente) ont-
stond na de ontginning, vanaf het eind van de 19e eeuw, het hoogveenontginningsland-
schap. Het hoogveengebied in de gemeente Tubbergen kan beschouwd worden als de 
oostelijke rand van het grote hoogveengebied in Vriezenveen. De veenlaag was er dun. 
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Het veen werd deels afgegraven en bezand. Het hoogveenontginningslandschap wordt 
aangetroffen in de omgeving van Langeveen en in de Weitemanslanden en omgeving. In 
de omgeving van Langeveen vertoont het hoogveenontginningslandschap een volkomen 
eigen karakter. De kavels zijn overwegend strookvormig, terwijl ze door hagen en hout-
wallen omgeven zijn. (De hagen en houtwallen langs de strookvormige kavels zijn me-
rendeels verdwenen). Een ander kenmerk vormt de verspreide bewoning. De boerde-
rijen staan slechts ten dele langs de wegen, die over het algemeen zeer 'bochtig' zijn. Dit 
karakteristieke landschap gaat vrijwel ongemerkt over in het heide-ontginningsland-
schap ten noordoosten van Geesteren. In de Weitemanslanden en omgeving is sprake 
van rechthoekige percelen. De wegen zijn 'bochtig'. De hierlangs gelegen boerderijen 
vormen veelal een lint van bebouwing. Afgezien van de aanwezigheid van enige hout-
wallen en bossages heeft het landschap een open karakter. 
 
Landschap van de landgoederen 
Havezathe Herinckhave kan getypeerd worden als landschap van de landgoederen. Tot 
dit landschapstype behoren de landhuizen, de karakteristiek aangelegde parken en park-
bossen en typerende aspecten van het wegenpatroon, met name oprijlanen. In feite zijn 
de landgoederen vaak veel groter. Echter, hun totale omvang is niet aan de hand van 
landschappelijke criteria vast te stellen. 
 
Nog bestaande heidevelden 
In de gemeente Tubbergen komt nog een aantal (kleine) heideterreinen voor: op de 
Noordelijke Manderheide, de Paardenslenkte, op de Zuidelijke Vasserheide en het Hon-
denven. 
 
Oud bosgebied 
In het midden van de 19e eeuw kwam in Twente een zeer beperkte oppervlakte bos 
voor. Grote aaneengesloten arealen worden nergens aangetroffen. Ten noordoosten 
van de kern Reutum komt een verspreid oud bosgebiedje voor. 
 
Reliëf 
De gemeente Tubbergen is reliëfrijk. Niet alleen als gevolg van de geologische ontstaans-
wijze, maar ook door de wijze waarop de mens in de loop der eeuwen de grond in ge-
bruik heeft genomen. De belangrijkste hoogteverschillen ontstonden als gevolg van de 
hoge stuwwal van Ootmarsum, de stuwwallen van Tubbergen en Albergen en het meest 
noordelijke deel van de smeltwaterrug (esker) bij Langeveen. Het maaiveld loopt globaal 
vanuit de oostzijde af richting het westen/zuidwesten. Het westen/zuidwesten van de 
gemeente Tubbergen kent een maaiveldhoogte van gemiddeld 10 meter boven NAP. De 
stuwwal van Ootmarsum, die doorloopt richting Uelsen (Duitsland), vormt een markante 
hoogte, waarvan een groot deel tot meer dan 55 meter + NAP reikt. Ten oosten van 
Vasse ligt in het natuurreservaat Het Springendal het hoogste punt van het Nederlandse 
gedeelte van de stuwwal op NAP + 75,7 meter. In Duitsland bereikt de stuwwal hoogten 
van meer dan 80 meter. 
 
De helling van de stuwwal is niet erg steil. De stuwwallen bij Tubbergen en Albergen 
(middelhoog)  liggen tussen 20 en 30 meter + NAP en steken 10 à 15 meter boven hun 
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directe omgeving uit. Ook het meest noordelijke deel van de esker, bij Langeveen, steekt 
boven de directe omgeving uit. De hoogte hiervan bedraagt ruim 25 meter + NAP. Naast 
de hoogteverschillen als gevolg van de geologische ontstaanswijze, kent het plangebied 
ook veel microreliëf. Dit microreliëf hangt samen met de (grote) essen en eenmansesjes. 
De essen zijn ook nu nog te herkennen: ze hebben een glooiend, bol (door de eeuwen-
lange potstalbemesting) en veelal open karakter. De randen van de essen zijn plaatselijk 
steil. Echter, er is ook veel microreliëf verdwenen als gevolg van ontgrondingen en egali-
saties. 

3.5  Waterhuishouding 

De waterhuishouding hangt nauw samen met de hoogteligging en de helling van het ter-
rein. In deze paragraaf wordt ingegaan op het oppervlaktewater- en het grondwatersys-
teem. 
 
Oppervlaktewater 
In de gemeente Tubbergen worden drie stroomgebieden onderscheiden: het stroomge-
bied van het Lateraalkanaal, van de Vecht en van de Dinkel. Het waterbeheer wordt ver-
richt door het Waterschap Vechtstromen. Het oppervlaktewater stroomt, met uitzonde-
ring van het meest oostelijke gedeelte van de gemeente, van oost naar west/zuidwest. 
Op de stuwwal van Ootmarsum komen verscheidene bronbeken voor, zoals de Sprin-
gendalse beek (spring of spreng = bron) en de Mosbeek. De bronbeken zijn ontstaan als 
gevolg van een dichte kleilaag in de ondergrond. Regenwater stroomt grotendeels zijde-
lings over deze kleilaag af. Op plaatsen waar de kleilaag uitmondt in de erosiedalen van 
de stuwwal ontstaan bronnen. 
 
De diverse waterlopen zijn onderverdeeld in hoofd- en detailwaterlopen. Hoofdwaterlo-
pen zijn waterlopen met een stroomgebied groter dan 1.000 hectare. Het Waterschap 
noemt ze eerste en tweede soort waterlopen. Detailwaterlopen hebben een kleiner 
stroomgebied en worden derde, vierde en vijfde soort waterlopen genoemd.  
 
Grondwater 
Het grondwatersysteem is onzichtbaar, maar maakt een belangrijk onderdeel uit van de 
waterkringloop. Het grondwatersysteem wordt doorgaans bepaald door natuurlijke fac-
toren, zoals de aanwezigheid van een stuwwal of van een beek. De grondwaterstand ter 
plaatse van een stuwwal is hoger dan in de directe omgeving. Het grondwatervlak hangt 
nauw samen met de hoogteligging van het terrein. De stuwwal van Ootmarsum is een 
markante hoogte. Midden over 'de top' van de stuwwal loopt van noord naar zuid een 
grondwaterscheiding, die het gebied qua waterhuishouding in tweeën deelt. De stro-
mingsrichting van het water is van de grondwaterscheiding af gericht. Neerslag dat oos-
telijk van de grondwaterscheiding op de stuwwal infiltreert, stroomt richting Duitsland 
af naar het stroomgebied van de Dinkel. Water dat westelijk infiltreert, stroomt in de 
richting Geesteren-Delden af. De stuwwal van Ootmarsum is een infiltratiegebied van 
regionale betekenis. In de lager gelegen gebieden van de gemeente is sprake van kwel. 
Kwel is grondwater dat een opwaartse stromingsrichting naar het maaiveld heeft. Voor 
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de natuurwaarde van een gebied is kwel gunstig. Het voedselarme, enigszins basische 
kwelwater is aantrekkelijk voor tal van bijzondere planten. Voor de grondwaterstroming 
zijn ook de beken van belang. De beken hebben doorgaans een drainerende werking. Dit 
betekent dat de grondwaterstromingsrichting op lokale schaal naar de beken is gericht. 

3.6  Bodem 

De bodem in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit zandgronden, waarin een aantal 
verschillende bodemtypen is ontwikkeld. Het westen van het plangebied is van oor-
sprong een hoogveengebied. De bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 (Blad 28 
Oost Almelo en 29 Denekamp) laat zien, dat in de gemeente Tubbergen een zestal 
hoofdbodemtypen zijn te onderscheiden: podzolgronden, dikke eerdgronden, kalkloze 
zandgronden, veengronden, moerige gronden en oude kleigronden.  

3.7  Landbouw 

De te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw hangen af van 
veel factoren. Het wegvallen van prijsgaranties, de toenemende oriëntatie op de wereld-
markt en de verdergaande ontwikkeling van de technologie, eisen van agrariërs een 
grote mate van flexibiliteit en voortdurende aanpassing van de (externe) productieom-
standigheden. Daarnaast stelt de consument steeds hogere eisen aan de kwaliteit van 
de voeding en de manier waarop het geproduceerd is. Dat dient op een verantwoorde, 
duurzame manier te gebeuren. 
 
Ook het rijks- en provinciaal beleid heeft grote invloed op de landbouw. Met name de 
wetgeving voor wat betreft mestaanwending, het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen en voedselveiligheid en Natura 2000 in relatie tot de PAS (Programmatische Aan-
pak Stikstof). Tevens kan dit beleid leiden tot extensivering van het grondgebruik.  
 
Ontwikkelingen en tendensen in de landbouw uiten zich met name in schaalvergroting, 
verbreding van de bedrijfsvoering en intensivering. Deze trends zullen naar verwachting 
in de toekomst verder doorzetten. De landbouw speelt daarnaast in op de geschetste 
ontwikkelingen door extensivering, samenwerking, plattelandsvernieuwing én kennis-
vermeerdering - en overdracht.  
 
Huidige situatie 
In onderstaande tabel is het grondgebruik van 2005, 2009 en 2013 weergegeven. 
 2005 2009 2013 
Totaal aantal landbouwbedrijven 684 620 575 
Totaal grondgebruik (are) 1.189.278 1.145.090 1.111.408 
Gemiddeld grondgebruik per bedrijf (are) 1739 1847 1933 
 
Uit bovenstaande tabel zijn de volgende conclusies te trekken:  
 het totaal aantal bedrijven is afgenomen; 
 de totale oppervlakte aan grond is afgenomen; 
 het gemiddeld grondgebruik per bedrijf is toegenomen. 
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Sectoren 
In onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven per sector. 

 
 2005 2009 2013 
Akkerbouw Oppervlakte (are) 48.788 33.049 32.164 
 Aantal bedrijven 95 75 59 
Tuinbouw open 
grond 

Gemiddelde oppervlakte per be-
drijf 

514 441 545 

 Oppervlakte (are) 4.588 4.008 5.426 
 Aantal bedrijven 16 18 20 
  287 223 271 
     
Tuinbouw onder 
glas 

Oppervlakte (m2) 34.190 15.100 9.600 

 Aantal bedrijven 7 5 3 
Tuinbouw overig Oppervlakte (hoe-

veelheid) 
Overig bollen-
broei (1000 kg) 

- - 2 

  Substraatver-
bruik padden-
stoelen (1000 
kg) 

350 420 200 

 Aantal bedrijven Overig bollen-
broei 

- - 1 

  Substraatver-
bruik padden-
stoelen 

1 1 1 

Grasland en 
groenvoederge-
wassen 

Aantal dieren Rundvee 37.343 39.157 40.375 

  Schapen 1.129 914 870 
  Geiten 2.401 2.126 2.093 
  Paarden en po-

ny's 
1.137 1.126 828 

 Aantal bedrijven Rundvee 554 505 468 
  Schapen 40 36 38 
  Geiten 26 17 26 
  Paarden en po-

ny's 
167 142 110 

Hokdieren Aantal dieren Varkens 134.350 136.893 116.686 
  Kippen 1.004.916 1.265.416 897.183 
  Overig pluim-

vee 
34 4700 - 

  Konijnen 50 - - 
 Aantal bedrijven Varkens 192 121 86 
  Kippen 42 37 30 
  Overig pluim-

vee 
1 1 - 

  Konijnen 1 - - 
 Gemiddeld aantal 

dieren per bedrijf 
Varkens 700 1.131 1.357 

  Kippen 23.927 34.200 29.906 
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Landbouwtellingen (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-2-
2014) 
 
Uit de gegevens kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 akkerbouw: de totale oppervlakte aan akkerbouwgrond is afgenomen. Het totaal aan-

tal bedrijven is tevens afgenomen. Eerst leidde dit tot een gemiddelde afname van de 
oppervlakte per bedrijf en daarna een toename; 

 tuinbouw:  
1. de totale oppervlakte van de tuinbouw op open grond is eerst afgenomen en 

daarna weer toegenomen. Het aantal bedrijven is toegenomen ; 
2. de totale oppervlakte van tuinbouw onder glas is afgenomen en het aantal bedrij-

ven ook; 
3. de oppervlakte aan substraatverbruik van paddenstoelen komt voor rekening van 

één bedrijf. Dit geldt ook voor de overige bollenbroei; 
 agrarisch:  

1. het aantal stuks rundvee is toegenomen. Het aantal bedrijven is afgenomen. Er 
worden meer runderen per bedrijf gehouden: gemiddeld 67 in 2005 naar gemid-
deld 86 in 2013. Dit laat de ontwikkeling van schaalvergroting zien; 

2. het aantal schapen neemt af en het aantal bedrijven is eerst licht afgenomen en 
toen weer licht toegenomen; 

3. het aantal paarden en pony's is afgenomen en het totaal aantal bedrijven ook; 
 agrarisch met intensieve veehouderij:  

1. het aantal varkens is eerst licht toegenomen en daarna afgenomen. Het aantal 
varkensbedrijven is afgenomen. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf is wel 
toegenomen. Dit laat het proces van schaalvergroting zien; 

2. het aantal kippen is eerst toegenomen en daarna afgenomen. Het aantal bedrij-
ven is afgenomen. Het gemiddeld aantal kippen per bedrijf is eerst toegenomen 
en daarna afgenomen. Het gemiddelde in 2013 ligt nog wel hoger dan in 2005; 

3. er zijn in 2013 geen bedrijven meer met overige pluimvee of konijnen. 

3.8  Natuur 

In de gemeente Tubbergen komen met name in het noordoostelijk deel van de ge-
meente, samenhangend  met de stuwwal van Ootmarsum, hoge natuurwaarden voor. 
Op  de als bijlage 2 Kaart Natuur opgenomen kaart staan de natuurwaarden in de ge-
meente Tubbergen weergegeven (bron: bestemmingsplan Buitengebied 2006).  Deze 
paragraaf beschrijft de gebieden  met hoge natuurwaarden en gaat in op de natuur-
waarden in het overige agrarisch cultuurlandschap.  

3.8.1  Gebieden met hoge natuurwaarden 
De gebieden met hoge natuurwaarden zijn: de Noordelijke Manderheide, het dal van de 
Mosbeek, Springendal/Springendalsebeek, de Braamberg, het dal van de Hazelbeek, de 
Zuidelijke Vasserheide, Reutum, havezathe Herinckhave, Schultenwolde/Hondenven en 
Baasdam. 
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Noordelijke Manderheide 
De Noordelijke Manderheide bestaat uit percelen bos, heide en cultuurgronden. Direct 
ten zuiden van de Noordelijke Manderheide ligt de Manderesch. Eikehakhoutpercelen 
vormen de scheiding tussen de es en de Noordelijke Manderheide. Op de nog overge-
bleven percelen met droge heide in de Noordelijke Manderheide staan plaatselijk jene-
verbessen. Ook zijn er groeiplaatsen van rode en blauwe bosbes.  
 
Aan de grens met Duitsland ligt het Mandergrafveld: een heideterrein met enkele graf-
heuvels en een urnenveld. Dicht aan de Duitse grens stroomt een beekje, de Eenden-
beek genaamd. Het bijbehorende dal wordt door houtwallen begrensd (Mander Streu). 
Binnen de Noordelijke Manderheide ligt ook het kleine, maar bijzondere brongebiedje 
Holtsüze. Ook liggen binnen dit gebied de typische Cirkels van Jannink, die weer omge-
vormd worden tot heide.  
 
Dal van de Mosbeek 
De Mosbeek, die ontspringt op de westelijke flank van de stuwwal van Ootmarsum, be-
hoort tot het zeldzame type laaglandbeek met boswallen en is nog bijzonder gaaf. Langs 
de oevers toont de Mosbeek nog een grote verscheidenheid aan houtgewassen en krui-
den. De ten westen van Mander gelegen Mandermaten bestaan uit graslanden geschei-
den door fraaie houtwallen. De bronbossen van de Mosbeek, het stroomhoogveen en 
de aansluitende natte heide bezitten hoge natuurwaarden.  
 
Springendal/Springendalsebeek 
Het natuurgebied Springendal is gelegen in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en 
is grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Het bos is voornamelijk samengesteld uit 
eikenberkenbos en naaldbos, deels als opgaand bos, deels als hakhout of tot bos dicht-
gegroeide heide. Plaatselijk komen cultuurenclaves in de vorm van akker- en weide-
grond voor. Ook behoort tot het reservaat een groot stuk open heide (de Paar-
denslenkte), enkele beekjes en kwelvijvers, zoals de bronmosvijver Springendal. De 
Springendalsebeek, op de oostelijke flank van de stuwwal, ontspringt in het natuurge-
bied. Het Onland is een heideterrein gelegen tussen de twee bovenlopen van de Sprin-
gendalsebeek. 
 
Braamberg 
De Braamberg is een bosgebied, dat over het algemeen bestaat uit loofhout (beuk en zo-
mereik) en enkele percelen vochtig tot nat grasland. Aan de voet van de Braamberg 
komt kwel voor. In de kwelgraslanden komen percelen voor met hoge potentiële botani-
sche waarden.  
 
Dal van de Hazelbeek 
De Hazelbeek is, samen met de Mosbeek, één van de weinige zijbeken van de Regge die 
niet gekanaliseerd is en is daarom aangeduid als waardevolle beek. De lokale broedvo-
gelstand kent dankzij de grote structuurvariatie binnen de bossen en de landschappe-
lijke afwisseling daarbuiten een grote variatie. Van de grotere zoogdieren komen ree en 
vos voor.  
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Zuidelijke Vasser Heide 
De Zuidelijke Vasser Heide bestaat, net als de Noordelijke Manderheide, uit percelen 
bos, heide en cultuurgronden en verspreid voorkomende archeologische terreinen (graf-
heuvels, urnenvelden een uniek raatakkercomplex). Het Vassergrafveld is het grootste 
heideterrein in het gebied, hier komen zowel droge als natte heidevegetaties voor. Aan-
grenzend aan de Zuidelijke Vasser Heide ligt het Haarlergrafveld. Dit natuurreservaat is 
voornamelijk begroeid met heide.  
 
Reutum-complex 
Het Reutum-complex, bestaande uit een drietal natuurgebieden, is gelegen aan de west-
kant van de stuwwal van Ootmarsum. Het is een kwelgebied. Het Reutum-complex be-
staat uit een drietal reservaten van Staatsbosbeheer: de Weuste Maten, het Reutumer-
veen en de Reutumer Weuste. Het zijn verspreid liggende terreintjes met natte broek-
bossen, veenputten, vochtige schraalgraslanden en houtwallen.  
 
Havezathe Herinckhave 
Het bos nabij havezathe Herinckhave bestaat uit een hoog opgaand gemengd loofbos 
van circa 40 hectare. 
 
Schultenwolde/Hondenven 
Schultenwolde/Hondenven is een natuurgebied van circa 50 hectare. Het Hondenven is 
een pingo-relict uit de laatste ijstijd. Om het ven liggen lager gelegen natte heidevegeta-
ties en rietmoeras.  Rond 1980 is de waterhuishouding van het gebied gewijzigd en 
meer afgestemd op de landbouwkundige functie van de om het gebied heen liggende 
cultuurgronden. Hierdoor heeft een vrij sterke verdroging van met name de natte heide, 
het rietmoeras en de broekbossen plaatsgevonden. 
 
Baasdam 
Baasdam is een groot landgoed van circa 60 hectare. Het landgoed bestaat uit agrarische 
cultuurgronden afgewisseld met bospercelen, met voornamelijk naaldbomen. 
 
3.8.1.1  Natuurwaarden in het overige agrarisch cultuurlandschap 
 
De aanwezige natuurwaarden in het overige agrarisch cultuurlandschap hangen nauw 
samen met de landschapselementen van het overwegend kleinschalige landschap, zoals 
houtsingels, wegbeplanting, beken, reliëf en steilranden. Verspreid over het agrarisch 
cultuurlandschap komen enkele bosjes voor, waarvan het Dikkersbosch de grootste is. In 
de directe nabijheid van oude boerderijen liggen veelal kleinere bosjes, die oorspronke-
lijk een houtproductiefunctie hadden. Doordat deze bosjes oud zijn, hebben ze vaak een 
vrij natuurlijke onderbegroeiing. Enkele gebieden, samenhangend met het matenland-
schap, zijn rijk aan houtwallen. Een bijzonder monument vormt de Kroezeboom op de 
Fleringer esch: een eik van ruim 500 jaar oud. De Kroezeboom staat bekend als de oud-
ste eik van Nederland. Ook de Kooiplas, op de  grens van de gemeenten Tubbergen en 
Twenterand, bezit hoge natuurwaarden. Het kanaal Almelo- Nordhorn bezit eveneens 
hoge natuurwaarden. Langs het kanaal zijn veel plantensoorten vertegenwoordigd en 
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komen vele soorten vogels voor. Enkele gebieden zijn belangrijke weidevogelgebieden. 
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3.9  Recreatie 

Het landschap van Tubbergen kan als typisch Twents worden gekarakteriseerd: klein-
schalige akkers en weilanden, omzoomd door houtwallen, bosjes, beken en karakteris-
tieke bebouwing. Het geheel krijgt een extra dimensie door het aanwezige reliëf. Dit ge-
heel maakt Tubbergen bijzonder aantrekkelijk voor de recreant of toerist. Vooral het 
oostelijk deel van de gemeente heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten.  
Deze paragraaf gaat in op de recreatieve voorzieningen in het buitengebied van de ge-
meente Tubbergen. Onderscheid kan worden gemaakt in verblijfsrecreatieve en dagre-
creatieve voorzieningen. 

3.9.1  Verblijfsrecreatie 
In Tubbergen vormen de verblijfsaccommodaties een belangrijke factor in de toeristisch-
recreatieve sector. In de gemeente Tubbergen komen de volgende verblijfsrecreatieve 
voorzieningen voor: reguliere kampeerterreinen (campings), een bungalowpark, (zelf-
standige) recreatiewoningen, kamperen bij de boer en groepsaccommodaties/pensions. 
In de gemeente is sprake van een aantal  reguliere kampeerterreinen. De campings 
bieden vaste standplaatsen, toeristische standplaatsen en recreatiewoningen. Elke cam-
ping richt zich op een specifieke doelgroep. In het buitengebied komt verder ook een 
aantal zelfstandige recreatiewoningen voor, voornamelijk in het noordoostelijke deel 
van de gemeente.  
Naast de reguliere kampeerterreinen komen in de gemeente ook kleinschalige kampeer-
terreinen voor, ook wel 'kamperen bij de boer' genoemd. Het aantal locaties bedraagt 
10 à 15. In de gemeente Tubbergen is daarnaast sprake van een aantal groepsaccommo-
daties. Het gaat hierbij voornamelijk om kampeerboerderijen. 

3.9.2  Dagrecreatie 
Het plangebied kent geen grote intensief gebruikte recreatieve attracties. Het gebied 
kent alleen een aantal kleinere dagrecreatieve voorzieningen, zoals kleine musea, mid-
getgolf, huifkarverhuur, kanoverhuur, klootschietbanen, sportvelden en ijsbanen. Het 
buitengebied vervult verder ook een functie voor fietsen, wandelen en paardrijden. 
Daarnaast  zijn er viswateren en kan er worden gekanood, bijvoorbeeld op het kanaal 
Almelo-Nordhorn. 
 
Voor wandelaars en fietsers zijn diverse routes uitgezet. Wandelroutes zijn voornamelijk 
uitgestippeld in de omgeving van het Springendal en Hezingen, waarvan enige door-
gaand of grensoverschrijdend.  
 
De gemeente Tubbergen is gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2011, omdat de 
gemeente een uitgebreid wandelnetwerk heeft opgezet dat zich tot buiten de ge-
meente- en landsgrenzen uitstrekt. De gemeente is het meest vriendelijk voor wande-
laars en scoort hoog op het gebied van onverharde paden, bewegwijzering, routecon-
trole, themaroutes, informatie, bereikbaarheid en voorzieningen bij wandelpaden. Wan-
delpaden worden meerdere keren per jaar gecontroleerd en kwalitatief goede wandelin-
gen over onverharde paden zijn met een kaart van het wandelnetwerk Twente makkelijk 
samen te stellen. Tubbergen beschikt over meerdere themawandeltochten die ook te 
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wandelen zijn onder leiding van een gids. Ook zijn in de gemeente enkele toeristische 
schuilhutten geplaatst. 

3.10  Cultuurhistorie en archeologie 

3.10.1  Cultuurhistorie 
De vele cultuurhistorische bezienswaardigheden maken het buitengebied van Tubber-
gen mede aantrekkelijk voor de recreant of toerist. Ook het landschap is uit cultuurhis-
torisch oogpunt belangrijk. Het landschap is ook een belangrijke drager van de cultuur-
historie. Aan veel landschapselementen (essen, reliëf, houtwallen, bosjes) en de verka-
veling en de wegen- en waterlopenstructuur is de ontstaans- en ontginningsgeschiede-
nis nog af lezen. 
 
Een aantal karakteristieke oude gebouwen en bouwwerken is aangewezen als Rijks- of 
gemeentelijk monument. In Tubbergen gaat het vooral om een groot aantal vakwerk-
boerderijen en -schuren, molens en landhuizen.  

3.10.2  Archeologie 
 
Archeologisch gezien is de gemeente Tubbergen een zeer rijk gebied. Dit geldt met 
name voor het noordoosten van het plangebied, op de stuwwal van Ootmarsum, waar 
de bewoningssporen zich concentreren. Bijzonder is het grote aantal grafheuvels en het 
brede scala aan andere bewoningsresten uit meerdere perioden. 
 
Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de archeologische mo-
numentenzorg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente 
Tubbergen in 2006 en 2007 een archeologische verwachtings- en advieskaart vervaar-
digd. Het betreft een kleinschalige kaart (schaal 1:10.000) die voor het gehele grondge-
bied van de gemeente inzichtelijk maakt waar archeologische resten zich (kunnen) be-
vinden. De kaart biedt inzicht in de bestaande  archeologische toestand van zowel het 
landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente Tubbergen. Dit inzicht is noodza-
kelijk om in de beleidsuitvoering een weloverwogen omgang met archeologie te berei-
ken. Bovendien is er sprake van een verplichting als gevolg van het Verdrag van Malta. 
 
In paragraaf  5.3 Archeologie en cultuurhistorie wordt nader op de archeologische ver-
wachtings- en advieskaart ingegaan, alsmede op de wijze waarop het gemeentelijk ar-
cheologiebeleid in dit bestemmingsplan is vertaald.  

3.11  Overige functies 

Deze paragraaf gaat in op de overige voorkomende functies in het buitengebied van de 
gemeente. Het betreft: wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, bijzondere maatschappe-
lijke functies, infrastructuur en nutsvoorzieningen. 
 
Wonen 
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In het gehele buitengebied komen honderden burgerwoningen voor. In een groot aantal 
gevallen betreft het voormalige agrarische bedrijfswoningen al dan niet met daarbij be-
horende voormalige bedrijfsgebouwen. Verwacht mag worden dat het aantal burgerwo-
ningen in de toekomst verder toeneemt, gezien het aantal bedrijfsbeëindigingen. In veel 
woningen is sprake van een inwoningssituatie, met name ouders die bij de kinderen in 
wonen. In Twente komt dit veel voor. 
 
Knooperf De Veldboer 
Binnen de gemeente Tubbergen komt het eerste Knooperf, bij de kern Langeveen. De 
gemeente realiseert het in samenwerking met de provincie Overijssel en InnovatieNet-
werk (een initiatief van het toenmalige ministerie van LNV). Knooperven zijn een nieuw 
concept om het landelijk gebied een impuls te geven. De bewoners, de economie én het 
landschap profiteren. Een Knooperf is een voormalig boerenerf dat volop ruimte biedt 
aan wonen en werken in een landelijke omgeving. Bewoners hebben er hun eigen wo-
ning en delen er een groot gemeenschappelijk erf. Daarnaast zorgen ze gezamenlijk voor 
behoud, versterking en beheer van beplantingen en publiek toegankelijke routes in het 
omliggende landschap. Op de plek waar jarenlang een boerderij met schuren en stallen 
stonden, komt een buurtschap dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke erf. Zo 
blijft de cultuurhistorie behouden. 
 
Niet-agrarische bedrijvigheid 
In het buitengebied komt ook niet-agrarische bedrijvigheid voor. Een aantal bedrijven 
heeft een duidelijke relatie met de landbouw, zoals de loonwerk- en veehandelsbedrij-
ven. Ook komen er horecabedrijven in het buitengebied voor. De aard van de andere be-
drijvigheid is zeer uiteenlopend.  In een aantal gevallen gaat het om kleinschalige acti-
viteiten, ondergeschikt aan de woon-of agrarische functie.  
 
Bijzondere maatschappelijke functies 
Een aantal terreinen en gebouwen heeft een bijzondere maatschappelijke functie, denk 
aan verenigingsgebouwen, molens, begraafplaatsen en dergelijke.  
 
Infrastructuur 
Belangrijke regionale ontsluitingswegen zijn de provinciale wegen N343 Oldenzaal-Slag-
haren (via Fleringen, Tubbergen, Langeveen), N349 Almelo-Denekamp (via Albergen, 
Fleringen en Reutum), N744/745 Zenderen-Albergen-Tubbergen, N746 Almelo-Tubber-
gen en de N747/748 Vriezenveen-Geesteren-Vasse). Andere wegen met een bovenlo-
kale functie zijn: de Denekamperweg, de Manderveenseweg en de Uelserweg. 
 
Nutsvoorzieningen 
Door het plangebied loopt een 110 kV hoogspanningslijn (Almelo-Tubbergen). Aan de 
Kluunvenweg  in Tubbergen is een schakelstation aanwezig. In het zuiden van het plan-
gebied loopt een aantal aardgastransportleidingen (deels langs het kanaal Almelo-Nord-
horn). Daarnaast is sprake van twee gaswinlocaties en twee gasontvangststations. Ver-
der is in de gemeente Tubbergen sprake van een waterwinlocatie bij Manderveen en 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Tubbergen.   
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Radarverstoringsgebieden 
Na sluiting van de vliegbasis Twente heeft het Ministerie van Defensie ter plaatse een 
radarinstallatie (radarstation Twente) in gebruik gehouden. Daarnaast is de gemeente 
Tubbergen gelegen in de radarverstoringszone van de radarpost Nieuw Milligen. 
 
In het Barro zijn de radarverstoringsgebieden beschreven, waarvoor bouwhoogte-beper-
kingen gelden in verband met radarverstoring. Het doel van dit regime is om zeker te 
stellen dat de defensieradars een goed beeld van het luchtruim -en van wat daar vliegt- 
behouden en dat dit beeld niet in onaanvaardbare mate wordt verstoord door hoge ob-
jecten. Met het oog hierop kunnen op grond van het Barro hoge objecten in een radar-
verstoringsgebied slechts worden toegestaan nadat is aangetoond dat deze objecten het 
radarbeeld niet ontoelaatbaar verstoren.  
 
In een kaart behorende bij het RARRO (Regeling algemene regels ruimtelijke orde-
ning)zijn de radarverstoringsgebieden aangegeven. Uit deze kaart blijkt dat  in de ge-
meente Tubbergen een toetsingshoogte variërend van 115 tot 136 meter. In het be-
stemmingsplan is  een regeling opgenomen die toeziet op bouwhoogte-beperkingen in 
verband met radarverstoring (vrijwaringszone - radarverstoringsgebied). Met een omge-
vingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwhoogte-beperkingen wanneer uit 
een beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw van het 
bouwwerk het radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt verstoord. Ook 
moet vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.  
 
Op grond van bovenstaande bedraagt de maximale bouwhoogte binnen de gemeente 
Tubbergen 115 meter. Het bestemmingsplan maakt bouwwerken met deze hoogte niet 
mogelijk. Het bestemmingsplan levert geen strijdigheid op met het aanwezige radarver-
storingsgebied.  
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Figuur: Radarverstoringsgebieden ( bron: RARRO) 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER EN WET- EN REGELGEVING 

In dit hoofdstuk is het relevante Europees, rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid 
weergegeven waarmee rekening gehouden dient te worden in dit bestemmingsplan. 
 

4.1  Europees niveau 

Op Europees niveau kunnen beleidsvoornemens van belang zijn voor de landelijke ge-
bieden in Nederland. In de regel is dergelijk beleid vertaald in het landelijke c.q. provin-
ciaal beleid. Toch is aandacht voor enkele specifieke punten van belang. 

4.1.1  Milieu 
 
Op Europees niveau worden meerdere milieurichtlijnen uitgevaardigd, die zijn of wor-
den verwerkt in de eigen wet- en regelgeving. Van belang voor de agrarische sector zijn 
in het bijzonder: 
 de regelgeving gericht op de productie van veilig voedsel voor de mens; 
 het dierengezondheidsbeleid; 
 het beleid voor melkprijzen; 
 het marktordeningsbeleid voor graan, suiker en aardappelen; 
 de Europese nitraatrichtlijn, gericht op bescherming van de bodem. De doorwerking 

van deze richtlijn betekent dat eisen worden gesteld aan de individuele landbouwers 
met op bedrijfsniveau een beheersing van de in- en uitstroom van mineralen;  

 de Europese milieueffectrapportage (mer). De implementatie van deze richtlijn bete-
kent dat er meer individuele beoordelingen op de noodzaak van een mer moeten 
plaatsvinden. Voor gemeenten betekent dit dat er meer activiteiten mer-beoorde-
lingsplichtig zijn. 

4.1.2  Natuur 
 
Op Europees niveau is afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 
moest stoppen. Daartoe wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een netwerk van 
beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Natura 2000 is gericht op de instandhouding 
en ontwikkeling van soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. Natura 
2000-gebieden worden aangewezen op basis van de Europese Vogelrichtlijn en Habitat-
richtlijn.  
 
De Vogelrichtlijn is in 1979 voor alle lidstaten binnen Europa van kracht geworden (tege-
lijkertijd en in onderlinge samenhang tot stand gekomen met de Conventie van Bern). 
De richtlijn bevat voorschriften en maatregelen ter bescherming van de bedreigde Euro-
pese vogelsoorten. Een belangrijke maatregel is het - door de lidstaten - aanwijzen van 
speciale beschermingszones. Dit betreft de gebieden die voor de instandhouding van de 
in de bijlage van de Vogelrichtlijn genoemde soorten het meest geschikt zijn. De Neder-
landse regering heeft de Vogelrichtlijngebieden aangewezen in maart 2000. Voor niet in 
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de bijlage genoemde en geregeld voorkomende trekvogels kunnen eveneens hun broed-
, rui- en overwinteringsgebieden en hun rustplaatsen in de trekzones aangewezen wor-
den.  
 
De Habitatrichtlijn is in 1992 door de EG vastgesteld. Zij sluit aan bij de Conventie van 
Bern en bij de EG Vogelrichtlijn. De doelstelling en het instrumentarium reiken echter 
duidelijk verder. Doelstelling is de bescherming van planten en dieren (behalve vogels) 
en hun leefgebieden (habitats). Zo draagt deze richtlijn bij aan het waarborgen van de 
biodiversiteit door natuurlijke habitats en aan het in stand houden van de wilde flora en 
fauna.  
 
In de praktijk overlappen de beschermingszones van Habitat- en Vogelrichtlijn en de ge-
bieden die onderdeel uit maken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zie paragraaf 
5.5 Ecologie, elkaar voor een groot deel. 
 
Voor alle Natura 2000-gebieden moet op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 
door de provincie/ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een be-
heerplan worden vastgesteld. Dit moet gebeuren binnen drie jaar na aanwijzing van het 
gebied als Natura 2000-gebied of binnen drie jaar na inwerkingtreding van de Natuurbe-
schermingswet 1998 als het gebied reeds vóór de inwerkingtreding was aangewezen als 
Natura 2000-gebied. 
 
De Habitatrichtlijn verplicht Nederland de habitattypen en soorten waar Nederland 
mede verantwoordelijkheid voor draagt in een gunstige staat van instandhouding te 
brengen. Om dit te bereiken heeft Nederland daarvoor instandhoudingsdoelstellingen 
gedefinieerd. 
 
Het beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied 
verder uit in ruimte en tijd. Het beschrijft de resultaten die bereikt dienen te worden om 
het behoud of het herstel van deze natuurlijke habitats en soorten mogelijk te maken. 
Het beheerplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van instandhoudingsmaatregelen die 
in de planperiode genomen moeten worden om de beoogde resultaten te behalen. Ten-
slotte gaat het beheerplan in op bestaand gebruik en geeft inzicht hoe met externe wer-
king omgegaan moet worden. Beheerplannen hebben een looptijd van maximaal zes 
jaar en worden opgesteld onder het bevoegd gezag van de provincie. 

4.1.3  Archeologie 
 
In 1992 werd het Europese Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-
landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is de veiligstelling van het 
(Europese) archeologische erfgoed. Dit moet met name gestalte krijgen in het ruimte-
lijke ordeningsbeleid. Concreet heeft dit tot gevolg dat bij de voorbereiding van bestem-
mingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van archeolo-
gische waarden en dat in bestemmingsplannen een beschermende regeling moet wor-
den opgenomen ten aanzien van archeologische waarden. 
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Aandachtspunt dat uit het Verdrag van Malta voortvloeit, is dat er meer gelden beschik-
baar moeten komen voor archeologisch onderzoek. Ook moet het beginsel ‘de bodem-
verstoorder betaalt’ worden doorgevoerd, in ieder geval voor wat betreft omvangrijke 
projecten (artikel 6 van het verdrag). 
 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in septem-
ber 2007 de nieuwe Monumentenwet in werking getreden. De kern van de wet is dat 
gestreefd moet worden naar behoud 'in situ' (in de bodem) van de archeologische waar-
den. In het geval het behoud niet mogelijk is, moet de historische (= archeologische) in-
formatie door middel van verantwoord archeologisch onderzoek in de bodem aanwe-
zige waarden worden veiliggesteld (artikel 5 Verdrag van Malta). In de Monumentenwet 
staat vervolgens aangegeven dat gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen 
rekening moeten houden met de bekende en te verwachten archeologische waarden. 

4.1.4  Water 
 
In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW beoogt de aqua-
tische ecosystemen en waterafhankelijke terrestische natuur voor achteruitgang te be-
hoeden, te beschermen en te verbeteren. Een concreet doel van de KRW is een goede 
ecologische toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken. In beginsel moet dit 
doel in 2015 behaald zijn. De Kaderrichtlijn Water introduceert het denken in stroomge-
bieden. Dat gaat uit van het simpele feit dat water zich niet houdt aan lands- en bestuur-
lijke grenzen, maar z'n natuurlijke loop heeft binnen stroomgebieden. 
 
Om aan de voorwaarden van de KRW te kunnen voldoen, moeten waterbeheerders bin-
nen een stroomgebied afspraken maken en samenwerken. Het doel is uiteindelijk dat er 
in het stroomgebied sprake is van schoon water, waarin een gevarieerd natuurlijk leven 
voorkomt. De KRW stelt namelijk eisen aan de chemische (geen verontreinigende stof-
fen) en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.  

4.2  Rijksniveau 

Reconstructiewet concentratiegebieden  
Gemeente Tubbergen valt onder de Reconstructiewet concentratiegebieden. Deze wet 
is opgesteld om de kwaliteit van het landelijk gebied een impuls te geven, zodat een 
duurzaam en leefbaar platteland tot stand gebracht wordt. Diverse aspecten kunnen 
hierbij een rol spelen. Te denken valt aan verbetering van de recreatieve mogelijkheden, 
maar ook aan een duurzame landbouw, sterkere natuur en landschap, verlaging van de 
milieubelasting en verbetering van de infrastructuur, het woon- en werkklimaat en de 
economische structuur. Een van de belangrijkste onderdelen van het reconstructiepro-
ces is de integrale zonering. In het Reconstructieplan is het landelijk gebied ingedeeld in 
drie gebieden: 
 Verwevingsgebied: in verwevingsgebied functioneren verschillende functies naast el-

kaar, maar moeten op elkaar worden afgestemd. Bij nieuwe ontwikkelingen moet 
continu bekeken worden welke consequenties zij hebben op andere functies en of 



blz 32  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

deze consequenties wenselijk zijn; 
 Extensiveringsgebied: In extensiveringsgebied functioneren verschillende functies 

naast elkaar, maar natuur en landschap hebben hier het primaat. Overige functies 
(onder andere landbouw en recreatie en toerisme) kunnen een plek hebben in deze 
zones, mits zij de ontwikkeling van natuur en landschap niet belemmeren; 

 Landbouwontwikkelingsgebied: In dit gebied heeft de landbouw het primaat. Moge-
lijkheden worden gegeven tot uitbreiding en ontwikkeling van bestaande bedrijven 
en nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven. De recreatie is kleinschalig en 
extensief. Ontwikkelingen in recreatiesector mogen de ontwikkeling of inplaatsing 
van nieuwe agrarische bedrijven niet belemmeren. 

 
De Reconstructiewet concentratiegebieden is op 1 juli 2014 komen te vervallen. Het Re-
constructieplan  Salland - Twente ( september 2004) is nog steeds van kracht, zie ver-
der paragraaf  4.3 Provinciaal niveau. Het bestemmingsplan sluit voor wat betreft de 
landbouwontwikkelingsgebieden  (LOG's) aan bij het beleid ten aanzien van LOG's zoals 
aangegeven in de geactualiseerde omgevingsvisie van provincie Overijssel. Daarmee 
wordt geborgd dat het beleid ten aanzien van LOG's in het bestemmingsplan robuust is 
en in lijn met de provincie. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader 
van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Deze gebieden ma-
ken deel uit van het Natura 2000 netwerk. Voor de Natura 2000-gebieden zijn door de 
Minister van EL&I in de ontwerp-aanwijzingsbesluiten instandhoudingsdoelstellingen 
vastgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen beschrijven de doelen voor de instand-
houding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in het wild levende plan-
ten- en diersoorten. 
 
De Natuurbeschermingswet bevat een aantal voor dit project relevante onderdelen. Op 
grond van de wet zijn diverse gebieden in en rond gemeente Tubbergen aangewezen als 
Natura 2000-gebied. Rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van natuurlijke 
habitats en habitats van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen zodat 
deze niet verslechteren of een significant verstorend effect kunnen ondervinden. Het 
gaat dan in ieder geval om projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van 
het gebied kunnen aantasten. Mocht het bestemmingsplan kunnen leiden tot mogelijke 
significante gevolgen dan moet een passende beoordeling gemaakt worden. In het plan-
MER (zie verder paragraaf 5.2 Planmer) wordt hier nader op ingegaan.  
 
Wijziging Art 19kd Natuurbeschermingswet 
In april 2013 is een wetswijziging van de Natuurbeschermingswet van kracht geworden 
(artikel 19 kd). Uit correspondentie tussen de staatssecretaris en Commissie m.e.r. blijkt 
dat deze wetswijziging geen consequenties heeft voor de wijze van effectbepaling van 
plannen op Natura 2000-gebieden. De uitleg van de staatssecretaris van het aangepaste 
artikel leidt niet tot ruimere mogelijkheden voor het bestemmingsplan. De beoordeling 
van stikstofeffecten blijft plaatsvinden zoals dat gebruikelijk is: een vergelijking tussen 
de huidige (feitelijke) situatie en de maximale mogelijkheden van het plan (worst case). 
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Flora- en faunawet 
In de Flora- en faunawet zijn verbodsbepalingen opgenomen die bijvoorbeeld het doden 
of verwonden van dieren en het aantasten van vaste rust- of verblijfplaatsen strafbaar 
stellen. De wet kent drie beschermingsniveaus voor planten- en diersoorten. In het plan-
gebied bevinden zich veel soorten van alle drie de beschermingsniveaus. Artikel 75 van 
de wet biedt de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor bepaalde activitei-
ten die leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. 
 
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij  
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april 2008 in werking ge-
treden. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor 
heel Nederland. Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisves-
tingssystemen voor beschikbaar zijn (best beschikbare technieken: BBT), op den duur 
emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale 
emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met 
een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast 
worden. 
 
Bij gangbare wijzigingen in de bedrijfsvoering, vervanging van stalonderdelen of het wel-
zijnsvriendelijker maken van de huisvesting leiden dergelijke wijzigingen formeel al snel 
tot een ander huisvestingssysteem, terwijl de toegepaste emissiereducerende techniek 
meestal niet verandert. Onder voorwaarden kunnen stallen die gewijzigd worden toch 
als bestaand worden aangemerkt:  
 als de emissiefactor niet hoger is dan van het oorspronkelijke huisvestingssysteem en 

het aantal dierplaatsen niet wordt uitgebreid;  
 de wijzigingen die nodig zijn vanwege welzijnseisen en het aantal dierplaatsen niet 

worden uitgebreid waarbij andere dieren worden gehuisvest, die wel behoren tot de-
zelfde hoofdcategorie en de ammoniakemissie niet toeneemt en het vloeroppervlak 
niet wordt vergroot. 

 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak (PAS) in werking getreden. De PAS is in be-
ginsel bedoeld om de stikstofproblematiek en de vastgelopen vergunningverlening vlot te 
trekken. De PAS is gebaseerd op het principe van salderen: door generieke en gebiedsge-
richte maatregelen te treffen, wordt milieuruimte gecreëerd. Daarmee ontstaat enerzijds 
ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling. Anderzijds is de verbetering van de na-
tuurkwaliteit van Natura 2000-gebieden gewaarborgd.  
 
Ontwikkelruimte 
De ontwikkelruimte die onder het PAS tot stand komt, is opgedeeld in vier compartimen-
ten: 
1. Een deel voor ontwikkeling van bestaande economische activiteiten (autonome ont-

wikkeling). 
2. Een deel voor prioritaire projecten zoals de MIRT projecten. 
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3. Een deel voor projecten die onder een grenswaarde vallen (1 mol N/ha/jr). 
4. Een deel voor overige projecten. 
 
De provincie is bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet en besluit over de toe-
kenning van ontwikkelruimte. Projecten onder de grenswaarde zijn daarbij vrijgesteld (tot 
0,05 mol/ha/jr) of meldingsplichtig (tot 1 mol/ha/jr). Voor projecten boven de grens-
waarde moet een Natuurbeschermingswetvergunning worden verkregen. Wanneer 95% 
van de ontwikkelruimte is uitgegeven, wordt de grenswaarde overigens voor de vergun-
ningenplicht overigens bijgesteld naar 0,05 mol/ha/jr. 
 
Extern salderen, bijvoorbeeld door saldo van stoppende bedrijven over te nemen, is onder 
de PAS niet meer toegestaan voor inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer, 
omdat het PAS zelf is gebaseerd op het salderingsprincipe. Saldering binnen inrichtingen 
zelf, is wel toegestaan. Dit wordt gezien als een mitigerende maatregel en wordt intern 
salderen genoemd. 
 
Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag 
(Gemeente Tubbergen heeft geen eigen geurbeleid) de geurhinder vanwege dierenver-
blijven moet beoordelen indien een veehouderij een milieuvergunning aanvraagt. De 
Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 
geurgevoelig object (zoals een woning). Indirect heeft de Wgv ook consequenties voor 
de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor ruimtelijke ordening, dit 
wordt ook wel de 'omgekeerde werking' genoemd. De ruimtelijke plannen waarvoor de 
omgekeerde werking moet worden beoordeeld, zijn met name bestemmingsplannen 
waarin locaties voor woningbouw, zoals een woonwijk of recreatie en toerisme worden 
vastgelegd. 
 
Voor vergunningverlening van nieuwe geuremissies van stallen, wordt echter getoetst of 
de individuele bijdrage van de nieuwe stal(len) de norm voor de geurbelasting op gevoe-
lige objecten niet overschrijdt. In de bij de wet behorende regeling zijn geuremissiefac-
toren opgenomen voor een groot aantal diercategorieën. 
 
Wet luchtkwaliteit 
In deze wet (onderdeel van de Wet milieubeheer) zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen 
voor een gezond leefmilieu. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan deze eisen. De 
eisen zijn mede gebaseerd op Europese normen. In Nederland worden (normaal gespro-
ken) alleen overschrijdingen verwacht voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10 en PM2,5). 
 
Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) 
In de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn de uitgangspunten van het in 
1992 ondertekende Europese Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving ge-
ïmplementeerd. Uitgangspunt van de WAMZ is om archeologische waarden te bescher-
men, zonder meer maatschappelijke last te veroorzaken dan nodig is. Wat er moet ge-
beuren, verschilt per gebied en regio, dus niet alle activiteiten zijn even ingrijpend. 
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De WAMZ heeft vier belangrijke pijlers: 
 archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden be-

waard, omdat de bodem de beste conserveringsomgeving is 
 archeologie moet tijdig worden meegenomen in de procedures van ruimtelijke plan-

vorming  
 de verstoorder van het bodemarchief betaalt de kosten van archeologisch vooronder-

zoek en noodzakelijke volwaardige opgravingen, voorzover die kosten redelijkerwijs 
kunnen worden toegerekend aan de verstoorder  

 gemeenten en provincies krijgen een belangrijke rol in de verankering van archeologie 
in hun ruimtelijke plannen en vergunningen; zij krijgen de ruimte om vergunningvoor-
waarden genuanceerd in te vullen. 

 
Wet bodembescherming 
De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen, in het bij-
zonder ter voorkoming van bodemverontreiniging en om sanering van ontstane veront-
reiniging af te dwingen. In de Wbb maakt grondwater onderdeel uit van de bodem. 
 
Watertoets 
Sinds 1 november 2003 is de watertoets verplicht en verankerd in het Besluit op de 
ruimtelijke ordening. De watertoets is een bestuurlijk instrument waarmee ruimtelijke 
plannen worden getoetst op waterhuishoudkundige aspecten. Het doel van de water-
toets is om waterhuishoudkundige problemen (nu en in de toekomst, bijvoorbeeld als 
gevolg van klimaatverandering) te voorkomen en kansen te benutten. De watertoets is 
daarom verplicht bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die invloed hebben op de wa-
terhuishouding om te kunnen toetsen in hoeverre bij de planvorming rekening wordt ge-
houden met water. 

4.3  Provinciaal niveau 

Omgevingsvisie Overijssel 
In de omgevingsvisie (Provincie Overijssel, 2009; op onderdelen geactualiseerd in 2013) 
schetst de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de 
provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. In de omgevingsvisie geeft de provincie 
aan wat volgens haar de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe zij 
Gedeputeerde Staten (GS) opdragen deze te realiseren. Het beleid voor de fysieke leef-
omgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. 
Dit betekent onder meer ruimte voor ontwikkeling van werkgelegenheid en het tot 
stand brengen van hoogwaardige woonmilieus. Er wordt ingezet op een evenwichtige 
afweging van beleidsambities waaronder waterveiligheid, een gezond milieu en goede 
volksgezondheid. Ook wordt gestuurd op het versterken van de waardevolle en karakte-
ristieke kenmerken van het landschap. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de 
rode draden van de Omgevingsvisie. Ook wordt gestuurd op het versterken van de waar-
devolle en karakteristieke kenmerken van het landschap.  
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Het bestemmingsplan Buitengebied moet passen binnen het kader van de provinciale 
omgevingsvisie. De omgevingsverordening is het juridisch bindende kader om het beleid 
uit de visie door te laten werken. 
De actualisatie van de omgevingsvisie gaat onder andere in op de EHS, windenergie en 
de LOG's. De EHS is herbegrensd. In het bestemmingsplan is de meest recente begren-
zing gehanteerd. In de geactualiseerde visie blijven Nationale landschappen aangeduid 
als uitsluitingsgebied voor windenergie. In gemeente Tubbergen is windenergie dus niet 
mogelijk volgens de Omgevingsvisie. 
 

 
Figuur: Uitsnede kaart Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie Overijssel 
 
Wat de LOG's betreft wordt in de geactualiseerde omgevingsvisie het volgende aangege-
ven:  
het is van provinciaal belang dat “agrarische ondernemers in de intensieve veehouderij 
een beroep kunnen doen op bestaande agrarische bouwvlakken in de landbouwontwik-
kelingsgebieden. Ook is het van provinciaal belang dat nieuwe bouwvlakken voor inten-
sieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden tot de mogelijkheden behoren, 
als bedrijven moeten verplaatsen vanwege het publieke doel dan wel de milieuproble-
matiek elders in Overijssel. In de landbouwontwikkelingsgebieden met reële mogelijkhe-
den voor nieuwvestiging gaat het hierbij om de mogelijkheid tot het vestigen van 1 of 2 
intensieve veehouderijen per landbouwontwikkelingsgebied. Als peildatum hanteren wij 
hiervoor 20 april 2013 (de datum waarop in het hoofdlijnenakkoord de voorgestelde be-
nadering is aangekondigd). Belangrijke randvoorwaarde is dat er geen sprake mag zijn 
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van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van groepen inwoners 
en dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kernkwaliteiten van de ecologische hoofd-
structuur en de Natura 2000-gebieden. Indien in het bestemmingsplan zelf of in de toe-
lichting op dit plan is opgenomen dat de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in 
de landbouwontwikkelingsgebieden aan de hiervoor gestelde voorwaarden wordt vol-
doet, zijn er voor de provincie geen redenen in te grijpen in gemeentelijke bestemmings-
plannen.”  
 
Het bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen is zo opgesteld dat het plan voldoet aan 
bovenstaande. In het bestemmingsplan Buitengebied is geen wijzigingsbevoegdheid op-
genomen voor nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen is nieuwvestiging van intensieve veehouderij mogelijk (door middel van  een 
partiële herziening).   
 
Voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen  
Het "landbouw-landschap" is beeldbepalend in Overijssel. Het aanzien van bijna drie-
kwart van het oppervlak van de provincie wordt bepaald door het agrarisch cultuurland-
schap. Het vormt voor veel inwoners hun woon- of werkomgeving en voor nog meer 
mensen de omgeving waarin ze hun vrije tijd – fietsend, wandelend, varend – doorbren-
gen. Het herkennen, koesteren en verder uitbouwen van de dragende structuren van 
het agrarisch cultuurlandschap is voor de Provincie Overijssel de leidraad. De verschil-
lende onderdelen van het agrarisch cultuurlandschap worden tot grotere ensembles ver-
enigd en bijeen gehouden door een aantal karakteristieke structuren: de wegenstruc-
tuur, de structuur van waterlopen, de bebouwingslinten en de nederzettingsvormen, 
het web van verspreide hoeven met onderlinge verbindingslijnen en de landschappelijke 
met landschapselementen. Door het voortborduren op die dragende structuren wordt 
samenhang en karakter versterkt. Een aantal ontwikkelingen – zoals grote stallen voor 
de melkveehouderij en de intensieve veehouderij die ongeacht het landschapstype een-
zelfde uitstraling hebben – kan een sterk nivellerende werking hebben. Door nieuwe ini-
tiatieven zorgvuldig en royaal in te passen en aan te sluiten op de dragende structuren 
kan dit worden vermeden en kunnen nieuwe kwaliteiten ontstaan.  
 
Ruimtelijke kwaliteitsambities  
De provincie realiseert ruimtelijke kwaliteit door naast bescherming vooral in te zetten 
op het leggen van nieuwe verbindingen tussen bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe 
ontwikkelingen waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en 
nieuwe kwaliteiten worden toegelaten.  Sturen op gebiedskenmerken borgt de door-
werking van dit ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de Omgevingsvisie op gebieds- en uit-
voeringsniveau. Op het provinciale schaalniveau zijn er  zeven kwaliteitsambities gefor-
muleerd die de koers bepalen van de sturing op kwaliteit. Deze kwaliteitsambities heb-
ben hun vertrekpunt in de lagen van de gebiedskenmerken en de beleidsambities.  
 
De ruimtelijke kwaliteitsambities zijn:  
 brede waaier aan woon-, werk- en mixmilieus: elk buurtschap, dorp en stad zijn eigen 

kleur; 
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 voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschap-
pen; 

 natuur als ruggengraat; 
 zichtbaar en beleefbaar mooi landschap;  
 het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken door het infrastructuur-

netwerk; 
 een continu en beleefbaar watersysteem als dragende structuur van Overijssel;  
 sterke ruimtelijke identiteiten als merken voor Overijssel.  
 
Duurzame energieopwekking  
De provincie heeft de ambitie  om  duurzame energieopwekking (biomassa, wind, 
zon, bodem) te bevorderen. Hoofdlijn van beleid is het stimuleren van vergisting van bi-
omassa dichtbij de bron. In 2020 is ten minste 80 MW (megawatt) vermogen aan wind-
energie geïnstalleerd. De provincie bevordert de benutting van bodemenergie (KWO-
systemen en geothermie).  Ten aanzien van windenergie heeft de provincie Overijssel  
met het Rijk afgesproken in 2020 tenminste 80 MW in Overijssel te realiseren. Voor 
windenergie worden onderscheiden: kansrijke zoekgebieden, uitgesloten gebieden en 
overige gebieden.  Tubbergen is een uitgesloten gebied voor windenergie. 
 
Omgevingsverordening Overijssel, 2009 
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
verordening. De omgevingsverordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor 
de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juri-
disch geborgd is. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking 
van provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor 
de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of 
om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. Verder wordt er niet meer geregeld 
dan nodig is voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. Gemeenten krij-
gen zoveel mogelijk ruimte om daaraan een nadere invulling te geven. 
 
In bestemmingsplannen wordt aangegeven hoe ontwikkelingsmogelijkheden zich ver-
houden tot het ontwikkelingsperspectief en de bijbehorende gebiedskenmerken. Be-
stemmingsplannen voorzien alleen in nieuwe ontwikkelingen als die bijdragen aan het 
behoud of de ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het landschap. 
 
Bestemmingsplannen strekken uitsluitend tot het behoud, herstel of de duurzame ont-
wikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van gebieden behorend tot de ge-
biedscategorieën bestaande natuur en nieuwe gerealiseerde natuur. 
 
Reconstructieplan Salland-Twente 
Voor de regio Salland-Twente is de reconstructiewet  concentratiegebieden uitgewerkt 
in een reconstructieplan. In dit plangebied ligt gemeente Tubbergen. Het Reconstructie-
plan geeft een indeling in de eerdergenoemde drie soorten zones . De gemeente Tub-
bergen bestaat met name uit verwevingsgebied. Daarnaast zijn er extensiveringgebie-
den aanwezig rond natuurgebieden en zijn er twee gebieden aangewezen als landbouw-
ontwikkelingsgebied.  
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4.4  Gemeentelijke niveau 

Beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing + (VAB+-beleid)(2011) 
Het doel van deze notitie is het bieden van mogelijkheden voor hergebruik van vrijko-
mende gebouwen binnen de bestemmingen “agrarische bedrijfsdoeleinden”, “paarden-
houderijen” en “woondoeleinden”. Hierdoor kan kapitaalvernietiging, verval/verkrotting 
worden voorkómen, wordt de mogelijkheid tot economisch hergebruik bevorderd en 
wordt de mogelijkheid geboden een aanvullend inkomen te verwerven. Hiermee kan 
een positieve bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid van het platteland. 
 
Indien een activiteit in principe op de voorgestelde locatie mogelijk is, dient de vraag be-
antwoord te worden of die activiteit op korte en lange termijn aan de navolgende voor-
waarden kan voldoen. Hierbij wordt opgemerkt dat de voorwaarden zo objectief moge-
lijk zijn vastgesteld, teneinde op voorhand duidelijk te stellen wat wel en wat niet moge-
lijk is. Karakteristieke bebouwing moet behouden blijven en landschappelijke inpassing 
is een vereiste.  
 
De 'voorwaardentoets'  omvat de volgende voorwaarden: 
 De aard van de bedrijvigheid moet toepassing van de overige voorwaarden, ook op 

lange termijn, mogelijk maken. 
 De activiteit moet binnen de bestaande bebouwing, dan wel binnen de bestaande 

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

 De activiteit mag geen aanleiding zijn voor de bouw van een extra woning. 
 Karakteristieke bebouwing met cultuurhistorische en/of architectonische waarde be-

schermen. 
 De nieuwe activiteit mag geen nadelige effecten uitoefenen op gebruik van gronden 

in de directe omgeving en geen onevenredig nadelige effecten uitoefenen op milieu, 
natuur en landschap. 

 De nieuwe activiteit mag geen buitenopslag met zich meebrengen; dit wordt als ge-
biedsvreemd beschouwd. 

 De visuele uitstraling van het voormalig agrarisch complex moet aansluiten bij de lan-
delijke omgeving. 

 Het bedrijfscomplex moet landschappelijk zijn ingepast. 
 De bestaande verkeersinfrastructuur moet afdoende zijn voor de nieuwe activiteit. 
 De nieuwe activiteit dient te voorzien in eigen parkeergelegenheid. 
 Verblijfsrecreatie wordt als VAB+activiteit toegestaan met vaste maximale maatvoe-

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

 
Rood voor Rood beleid 2014 
Het in deze notitie opgenomen beleid geldt alleen voor het terugbouwen van woningen 
als 'Rood voor Rood'. Terugbouwen van gebouwen voor een economische functie valt 
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niet onder dit beleid; hiervoor  wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid ten aan-
zien van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 
 
Het hoofddoel van de kaders voor het Rood voor Rood beleid is het verbeteren van de 
ruimtelijke  kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats 
door de sloop van landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zal voldaan moeten worden aan de 
uitgangspunten van het gemeentelijk LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP), de geldende 
Ruimtelijke Kwaliteitskader(s) en de gemeentelijke welstandsnota.  
 
Wanneer zich een ontwikkeling in het kader van 'Rood voor Rood' voordoet, zal boven-
staande beleidslijn via een afzonderlijke planologische procedure mogelijk worden ge-
maakt. In dit bestemmingsplan wordt hiervoor, vanwege de specifieke situaties, geen re-
geling opgenomen. De ervaring heeft geleerd dat het vanwege het maatwerk bij 'Rood 
voor Rood', niet mogelijk en wenselijk is om algemene regels op te nemen in het be-
stemmingsplan Buitengebied.   
 
Beleidsnotitie nieuwe landgoederen 2011 
De notitie geeft het gemeentelijk beleid ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe 
landgoederen in de gemeente Tubbergen weer. Nieuwe landgoederen vormen een in-
vulling van het begrip ‘rood voor groen’, waarbij -als compensatie voor de aanleg van 
een substantiële oppervlakte aan groen- de bouw van één of enkele royale landhuizen 
wordt toegestaan. Landgoederen hebben een oppervlakte van minimaal 10 hectare. Per 
5 hectare extra groen mag een extra woning worden gebouwd. De woningen vertonen 
een samenhang. Bestaande niet functionele bebouwing wordt gesloopt. Een landhuis 
heeft een minimale inhoud van 1.000 m3

. 

 
"De casco benadering in Noordoost-Twente" (Alterra, 2012) 
Het landschap in noordoost Twente heeft als kernkwaliteit het waardevolle cultuurland-
schap met een variatie in open en een kleinschalig besloten landschap 
(http://www.mijnnoordoosttwente.nl). Schaalvergroting in de landbouw staat op ge-
spannen voet met deze kleinschaligheid. Bij schaalvergroting is de kans groot dat, zon-
der randvoorwaarden, dat het kleinschalige groene karakter wordt beschadigd (zoals 
landschapselementen op perceelsgrenzen).  
 
Vanuit deze gedachte heeft gemeente Tubbergen met de provincie Overijssel en de ge-
meenten Losser, Dinkelland en Oldenzaal de ambitie uitgesproken om de tendens van 
schaalvergroting in de landbouw vorm te geven op een manier dat dit niet ten koste 
gaat van de kwaliteit van het landschap. Hiervoor is de casco benadering ontwikkeld 
welke als beoordelingskader voor ingrepen in het landschap gebruikt kan worden.  
 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 
De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een ontwikkelingsgerichte aanpak die 
voortkomt uit de ambitie om ontwikkelingen in het buitengebied samen te laten gaan met 
een impuls in de ruimtelijke kwaliteit.  
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In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning (landschappelijke 
inpassing) en de kwaliteitsimpuls (KGO). Bij uitbreiding van het bouwvlak of toevoeging 
van meer oppervlakte bebouwing dan de uitbreidingsmogelijkheden binnen het bestem-
mingsplan, is KGO van toepassing. Bij KGO moet er én landschappelijk worden ingepast 
én dient een KGO-investering in de groene omgeving plaats te vinden. 
 
Het KGO-beleid is niet van toepassing op de ontwikkelruimte die het bestemmingsplan 
Buitengebied in planologische zin biedt. Voor ontwikkelingen in het bestemmingsplan 
geldt de basisinspanning; de landschappelijke inpassing. Voor dergelijke ontwikkelingen 
geldt (tussen 1000 - 3000 m2 bebouwing toe voegen een erfinrichtingsplan of bebouwing 
>3000 m2 een landschapsplan). 
 
Beleidsnota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2014 
Doel is om het verblijfstoerisme in Noordoost Twente te versterken door middel van 
kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en differentiatie in het verblijfsrecreatief aan-
bod. 
Het aantal overnachtingen stijgt hierdoor en ook de toeristische bestedingen stijgen. Dit 
heeft 
een positief effect op de werkgelegenheid, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. 
 
Kampeerterreinen 
Enkele voorwaarden voor de kampeerterreinen zijn:  
 Kampeermiddelen tot 70 m² inclusief berging toegestaan.  
 Maximaal aantal per terrein vastleggen in bestemmingsplan. 
 Geen onderscheid tussen vaste en toeristische plaatsen. 
 Een uitbreidingsmogelijkheid van 25% oppervlakte ten opzichte van de bebouwing.  
 Gebouwen t.b.v. sanitair/opslag overal op terrein mogelijk tot bepaald aantal m². 
 Er is 10% experimenteerruimte voor afwijkende vormen en maten / nieuwe vormen 

van kampeermiddelen toegestaan. Het gaat hierbij om 10% van het aantal kampeer-
middelen met een maximale hoogte van 10 meter. Onder voorwaarden verplaatsbaar 
en er mag geen afbreuk worden gedaan aan de landschappelijke waarde. 

 Het kampeerterrein is voorzien van een zodanige beplanting dat het een passend ele-
ment vormt in de omgeving, waardoor aan een doelmatige inrichting wordt bijgedra-
gen. Per plan zal de landschappelijke inpassing afzonderlijk worden beoordeeld. 

 
Kleinschalige kampeerterreinen 
Zijn alleen bestemd voor toeristisch kamperen, het maximaal aantal standplaatsen is 25. 
Er zijn geen vrije veld situaties toegestaan. Een overschrijding van het kampeerterrein tot 
maximaal 50 meter uit het  bouwblok is toegestaan. 
 
Camperplaatsen  
Onderscheid wordt gemaakt tussen GOP's (gereguleerde openbare camper plaatsen) 
waar campers 72 uur mogen verblijven, particuliere camperterreinen waar maximaal 25 
plaatsen zijn, reguliere verblijfsrecreatieve kampeerterreinen of kleinschalig kampeerter-
rein. De camperplaatsen zijn gekoppeld aan het (voormalig) agrarische erf, of er is sprake 
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van maatwerk. Voor camperplaatsen geldt een landschappelijke inpassing.  
Natuurkampeerterreinen 
Zijn toegestaan in aaneengesloten gebieden van minstens 25 hectare, ten hoogste 40 
plaatsen en geen centrale voorzieningen. Paalkamperen: maximaal één á twee tenten. 
 
Bed & Breakfast 
Is een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie en richt zich met name op toeristen, die 
voor één of enkele nachten een onderkomen zoeken. Alleen in bestaande bebouwing met 
een maximum aantal slaapplaatsen van 8. 
 
Plattelandskamers 
Onder plattelandskamers wordt verstaan: een (deel van) een (voormalig) agrarisch ge-
bruikt gebouw dat blijvend bestemd is voor recreatief nachtverblijf. Hierbij wordt over-
nacht in kamers waarin keuken en/of sanitair in een gemeenschappelijk ruimte worden 
ondergebracht of in zelfstandige eenheden, al dan niet in combinatie met een dagverblijf. 
Het gaat om een vorm van verblijfsrecreatie waarbij beleving van het platteland centraal 
staat. 
 Moeten in (voormalige) agrarische bebouwing gerealiseerd worden (bijbouwen mag 

niet, herbouwen is toegestaan). 
 Maximale oppervlakte kamer: 60 m2. 
 De totale oppervlakte van de kamers is niet groter dan 500 m2. 
 
Recreatiewoningen 
Bij bungalows op recreatieterreinen kan gedacht worden aan een complex bestaande uit 
een aantal vakantiebungalows voor zover deze verblijfseenheden hoofdzakelijk voor ver-
huur door de exploitant of beheerder van het complex beschikbaar zijn. 
De maximale inhoud bedraagt in principe 300 m3. Met een goede onderbouwing (econo-
mische haalbaarheid, marktbehoefte, doelgroepenbeleid, exploitatieovereenkomst etc) 
is uitbreiding mogelijk tot een maximum van 700 m3. 
 
Trekkershut 
Een trekkershut is een houten blokhut met een maximale oppervlakte van 30 m2. 
 
Woonvisie 2010-2014 
De visie op het wonen in de gemeente Tubbergen komt neer op 4 hoofdlijnen: 
1. Continuïteit van beleid: bouwen voor de lokale behoefte. 
2. Aandacht voor huisvesting lage inkomens. 
3. Voor iedere doelgroep een thuis. 
4. Nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. 
 
De woonvisie kent een kerngerichte uitwerking. Met betrekking tot het buitengebied 
vermeldt de woonvisie dat het concept 'knooperven' bijdraagt aan de vitalisering van 
het landelijk gebied op de volgende thema's: 
 beter tegemoet komen aan de woonwensen van de mensen met een sociale en/of 

economische binding; 
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 het versterken van de agrarische structuur; 
 duurzaam verbeteren van de landschappelijke kwaliteit; 
 beter toegankelijk maken van het landelijk gebied door de aanleg van wandel- en 

fietspaden; 
 behoud van cultuurhistorisch belangrijke boerderijen en erven 
 
Door de gemeente wordt het concept “knooperven, nieuwe dragers van het landschap” 
als een mogelijkheid gezien om maatschappelijke kansen te benutten. Met dit concept 
wordt namelijk getracht de kansen voor zowel het landschap als de landbouw en de 
volkshuisvesting te benutten. 
 
Beleidsnota Plattelandswoning 
Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de 
mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen te wonen, zon-
der dat dit de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf beperkt. Tot nu toe was dit niet 
mogelijk. Hiermee wordt feitelijk een nieuw type woning, de “plattelandswoning” geïn-
troduceerd.  De wet laat ruimte aan gemeenten om op onderdelen nadere invulling te 
geven. Vooral over  wanneer de toekenning van een plattelandswoning wenselijk en 
aanvaardbaar is. Deze beleidsnotitie voorziet hierin. Het doel van deze nota is beleid te 
formuleren onder welke randvoorwaarden een bedrijfswoning op een functionerend 
agrarisch bedrijf omgezet kan worden naar een plattelandswoning. 
 
Het toekennen van de status plattelandswoning aan een agrarische bedrijfswoning is 
mogelijk als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
1. er moet sprake zijn van een agrarische bedrijfswoning op een functionerend agra-

risch bedrijf die ook als zodanig is bestemd; 
2. de bedrijfswoning moet minimaal 10 jaar oud zijn. Hierbij geldt de gereedmelding 

van de eerste bouwaanvraag voor het realiseren van de bedrijfswoning; 
3. de betrokken partijen, de agrariër op het betreffende agrarisch bouwvlak en zo mo-

gelijk de (toekomstige) bewoner van de plattelandswoning, moeten een schriftelijke 
akkoord verklaring hebben ondertekend dat men de voormalige agrarische bedrijfs-
woning van de status “plattelandswoning” wenst te voorzien; 

4. in afwijking van 3 geldt dat als er geen sprake is van overeenstemming tussen de 
agrarische ondernemer en de eigenaar van de woning, maar de afsplitsing al langja-
rig gaande is. (meer dan 10 jaar voor 1 januari 2013), er medewerking kan 
worden verleend voor een plattelandswoning; 

5.  indien het de eerste (enige) bedrijfswoning betreft dan kan er alleen een status 
“plattelandswoning” worden toegekend als de situatie is ontstaan vóór 1 januari 
2013. Nieuwe situaties zijn niet wenselijk. 

 
Structuurvisie Tubbergen, ontwerp september 2015 
De ontwerpstructuurvisie is een belangrijk instrument om breed gedragen doelstellingen 
en ambities dichterbij te brengen. De gemeente geeft hierin aan dat zij voor ontwikkelin-
gen grotendeels afhankelijk is van investeringen van particulieren, organisaties, bedrijven 
en andere (semi) overheidsinstanties. Initiatieven van derden vormen de drager voor vi-
taliteit en leefbaarheid. Tubbergen wil meer ruimte bieden voor ontwikkelingen. Deze 
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structuurvisie vormt hiervoor zowel een uitnodiging als ook het kader. Niet ‘alles’ is im-
mers zomaar overal mogelijk! Bij het opstellen van de structuurvisie wordt uitgegaan van 
het bestaand beleid. Er is geen sprake van nieuwe beleidskeuzen in de structuurvisie. Dit 
bestaande beleid is actueel en voorziet in ruime mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelin-
gen; de structuurvisie geeft de aandachts- en uitgangspunten die voor die ontwikkelingen 
van belang zijn. 
 
Reclamebeleid, duidelijk zichtbaar, 2013 
Het reclame beleid geeft duidelijk aan waar reclame wel en niet is toegestaan. Indien de 
reclame perceelsgebonden is, past dit binnen de bouwregels van dit bestemmingsplan. 
 
Parkeerbeleid 2015 
 
Parkeren op eigen terrein 
Elke initiatiefnemer van een plan is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van zijn eigen 
parkeervoorzieningen. Een nieuw initiatief (uitbreiding, nieuwbouw of functiewijziging) 
mag geen onaanvaardbare problemen veroorzaken in de omgeving. Dit betekent dat in 
beginsel de parkeerbehoefte op eigen terrein moet worden gerealiseerd. Aanvragers van 
een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aantonen hoeveel parkeerplaat-
sen er op eigen terrein worden gerealiseerd. Indien er op het eigen terrein onvoldoende 
parkeerruimte is en initiatiefnemer gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid, zal 
de initiatiefnemer moeten aantonen dat sprake van bijzondere omstandigheden dan wel 
dat op een andere wijze in de parkeerruimte wordt voorzien. 
 
Bepalen parkeerbehoefte 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte vormen de gemeentelijke parkeernormen in 
het gemeentelijk beleid de leidraad. Het betreffen de gemeentelijke parkeernormen die 
gelden op het moment van besluitvorming van een aanvraag om een omgevingsvergun-
ning. Indien er geen omgevingsvergunning vereist is, dan zijn de gemeentelijke parkeer-
normen bepalend die gelden op het moment dat de gebruiksverandering feitelijk plaats-
vindt. 
 
Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt aan het eind van de berekening 
afgerond naar boven. Reden hiervoor is dat bij afronding naar beneden het aantal aan te 
leggen parkeerplaatsen niet overeenkomt met de totale parkeerbehoefte. 
 
Afmetingen parkeerplaatsen 
Voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen moet uit worden gegaan van stan-
daardmaten. Zo geldt er een andere afmeting voor een haakse en gestoken parkeerplaats 
dan voor een parkeerplaats bestemd voor langs parkeren. De breedte van het parkeervak 
moet bij haaks en gestoken parkeren minimaal 2,50 meter zijn en bij langs parkeren mini-
maal 2,00 meter. De lengte (diepte) van het parkeervak moet bij haaks en gestoken par-
keren minimaal 5,00 meter zijn en bij langs parkeren minimaal 5,50 meter. Indien de fei-
telijke inrichting daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld verhouding rijbaanbreedte met 
de breedte van de opstelplaats), kan door middel van een omgevingsvergunning worden 
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afgeweken van de afmetingen. 
 
Er dient sprake te zijn van bruikbare parkeerplaatsen. Dit betekent dat de ruimte om de 
parkeerplaats te kunnen bereiken wel reëel moet zijn en dat de afstanden tussen parkeer-
plaatsen onderling en tussen parkeerplaatsen en gebouwen voldoende moet zijn om 
daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de parkeerplaatsen. Bij publieke voorzienin-
gen geldt dat voldoende parkeerplaatsen voor minder valide gebruikers moeten worden 
aangelegd. Het betreft hier de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. 
 
Laden en lossen 
Het laden en lossen dient net zoals bij het parkeren in beginsel op eigen terrein plaats te 
vinden. Aanvragers van een omgevingsvergunning zullen bij de aanvraag moeten aanto-
nen of er voldoende laad- en losruimte op eigen terrein wordt gerealiseerd. Indien er op 
het eigen terrein onvoldoende laad- en losruimte is en initiatiefnemer gebruik wil maken 
van de afwijkingsmogelijkheid, zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat er sprake van 
bijzondere omstandigheden dan wel dat op een andere wijze in de laad- en losruimte 
wordt voorzien. Het bepalen van de benodigde laad- en losruimte is zodanig casuïstisch 
dat hiervoor geen gemeentelijke normen zijn vastgesteld. Het betreft maatwerk. 
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HOOFDSTUK 5  OMGEVINGSASPECTEN 

5.1  Inleiding 

Om conflictsituaties te voorkomen dient in het bestemmingsplan aandacht te worden 
besteed aan de omgevingsaspecten zoals milieu, water, ecologie en archeologie. Welis-
waar is voor het merendeel van deze aspecten specifiek beleid en regelgeving opgesteld, 
toch is er sprake van een aanvullende werking ten opzichte van de ruimtelijke ordening. 
Zo kan het bestemmingsplan via de bestemmingsplankeuzen aanwijzingen geven rich-
ting het milieubeleid. Andersom kan het milieubeleid richting geven aan de functietoe-
deling in het bestemmingsplan. De voor dit bestemmingsplan relevante milieuaspecten 
zijn in dit hoofdstuk weergegeven.  

5.2  Planmer 

5.2.1  Algemeen 
Bij een bestemmingsplan Buitengebied kan op een aantal verschillende manieren sprake 
zijn van een planmer-plicht. Hieronder wordt ingegaan op het aspect planmer en de om-
gevingsaspecten die voor het bestemmingsplan van belang zijn. (Waar de afkorting mer 
wordt gebruikt wordt de procedure voor milieueffectrapportage bedoeld. De afkorting 
MER heeft betrekking op het milieueffectrapport). 
 
Toetsingskader 
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit 
mer) is wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport 
(MER)  moet worden opgesteld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
planMER voor strategische en kaderstellende plannen en een projectMER of een mer-
beoordelingsplicht voor concrete projecten. Een planmer-plicht is voor een bestem-
mingsplan aan de orde als het plan: 
 kaderstellend is voor een toekomstig besluit over mer-(beoordelings)plichtige activi-

teiten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader van de omgevingsvergunning 
milieu mer-(beoordelings)plichtig zijn; 

 mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect kunnen ver-
oorzaken op Natura 2000-gebieden (het opstellen van een passende beoordeling in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk). 

 
Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, is het mogelijk dat 
toekomstige uitbreidingen drempelwaarden uit het Besluit mer overschrijden, waardoor 
het bestemmingsplan het kader vormt voor mogelijk toekomstige besluiten over mer(-
beoordelings)plichtige activiteiten. Daarbij gaat het onder andere om ontwikkelings-
ruimte voor de veehouderij. Om deze reden moet voor het bestemmingsplan een plan-
MER worden gemaakt. Er is tevens sprake van een planmer-plicht omdat in het kader 
van de Natuurbeschermingswet een passende beoordeling moet worden opgesteld. Dit 
vanwege de mogelijke vermestende en verzurende effecten als gevolg van stikstofdepo-
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sitie die worden veroorzaakt door het uitbreiden van de veestapel (ook wel ammoniak-
depositie genoemd). 
Doel en procedure planMER 
Doel van de planm.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in het plan-
vormingsproces voor het bestemmingsplan Buitengebied. Het planMER geeft een onaf-
hankelijk inzicht in de mogelijke invloeden op het milieu, zowel positief als negatief, die 
verwacht mogen worden wanneer politiek bestuurlijk wordt gekozen voor bepaalde 
ruimtelijke bestemmingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Waar relevant, dient te wor-
den bekeken op welke wijze negatieve effecten kunnen worden beperkt of voorkomen 
(of positieve effecten kunnen worden versterkt).  
 
De planmer-procedure bestaat uit een aantal wettelijk verplichte stappen, waarvan het 
raadplegen van overleg- en adviespartners over de reikwijdte en detailniveau van het 
milieueffectrapport reeds heeft plaatsgevonden. Het planMER is ondertussen opgesteld 
en wordt gezamenlijk met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op dit 
planMER kunnen zienswijzen worden ingediend door een ieder. Daarnaast heeft de  
onafhankelijke Commissie mer de inhoud van het MER getoetst De zienswijzen en het 
toetsingsadvies van de Commissie mer kunnen vervolgens worden meegenomen bij het 
ontwerpbestemmingsplan. De commissie mer heeft inmiddels een positief advies uitge-
bracht. 
 
Het bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen is planm.e.r.-plichtig, omdat het een ka-
der biedt voor: 
 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of 

houden van dieren (activiteit D14 uit het nieuwe besluit m.e.r.). Het plan biedt het 
kader voor toekomstige besluiten waarbij meerdere indicatieve drempelwaarden 
overschreden kunnen worden (mogelijk ook voor activiteit C14 uit besluit m.e.r.). Of 
dit daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van individuele initiatieven en hierbij beho-
rende vergunningaanvragen. 

 Activiteiten met effecten op Natura 2000-gebieden: Wanneer significant negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet zijn uit te sluiten, moet een Pas-
sende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd worden. 
Dit is het geval voor het bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Tubbergen. 
Een Passende Beoordeling maakt het bestemmingsplan planm.e.r.-plichtig. 

 
Een samenvatting van het planMER is opgenomen in bijlage 1 Samenvatting Planmer. In 
deze samenvatting staat beschreven op welke manier het MER is opgezet, welke uit-
komsten zijn gegenereerd en welke maatregelen eventueel in het bestemmingsplan 
kunnen worden opgenomen.  

5.2.2  Doorvertaling  naar het bestemmingsplan 
 
Voorkeursalternatief 
Het gekozen voorkeursalternatief (VKA, optie B uit paragraaf 6.2 van het Planmer), is 
doorvertaald in het bestemmingsplan. Dit is optie B: Een flexibel bestemmingsplan met 
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een gebruiksbepaling t.a.v. effecten op Natura 2000. De maximaal verwachte ontwikke-
lingen die plaats zullen vinden binnen de werkingssfeer van dit bestemmingsplan kun-
nen uitgevoerd worden binnen de randvoorwaarden van natuur en milieu. 
Deze vorm is gelijk aan het huidige bestemmingsplan (en alternatief 1) met daarbij een 
gebruiksbepaling waarmee uitbreidingsplannen van veehouderijen pas worden toege-
staan wanneer er geen toename van ammoniakemissie plaatsvindt. Wanneer het ge-
bruik van gronden en bouwwerken voor het houden van dieren leidt tot een toename 
van ammoniakemissie is dit aangemerkt als strijdig gebruik. ( Zie 50.1 Strijdig gebruik, 
onder punt i.)  
 
Door deze gebruiksregel in het bestemmingsplan op te nemen worden aanvullende 
maatregelen met betrekking tot stikstofreductie  afgedwongen. Op basis van deze ge-
bruiksregel is een toename van de ammoniakemissie immers niet toegestaan.  Omdat 
de Provincie alleen Natuurbeschermingswetvergunningen verleent voor uitbreidingen 
waarbij per saldo geen sprake is van een depositietoename, is juridisch gewaarborgd dat 
deze aanvullende maatregelen ook daadwerkelijk worden getroffen. Door het opnemen 
van deze gebruiksbepaling in de regels zal in de hele gemeente geen toename van emis-
sie worden toegestaan. Het saldo zal daarom altijd 0 of minder zijn.  
 
In het MER en de aanvulling op het MER en de Passende beoordeling wordt inzichtelijk 
gemaakt dat bij alternatief 1 de effecten van verzurende en vermestende emissies en 
bijbehorende deposities door mitigerende maatregelen dusdanig zijn te beperken, dat 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitgesloten worden. 
De voorgestelde mitigerende maatregelen bestaan ondermeer uit: 
 emissiearme stal systemen voor alle veehouderijbedrijven. 
 nog schonere stal systemen bij het Natura 2000-gebied Springendal/Mosbeek.  
 
Stikstofdepositie 
De aangepaste stikstofregeling is afgestemd op de werking van Natuurbeschermings-
wet/PAS en de coördinatieregeling volgens de Wet administratieve bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). De essentie van de regeling is te voldoen aan de eis van de Natuur-
beschermingswet: de gemeenteraad moet bij de vaststelling van het bestemmingsplan, 
op grond van de passende beoordeling, de zekerheid hebben kunnen verkrijgen, dat het 
plan geen verslechtering tot gevolg kan hebben voor de instandhouding van de Natura 
2000-gebieden. Algemeen uitgangspunt is dat de stikstofdepositie op deze gebieden in 
de toekomst moet afnemen. De Natuurbeschermingswet en de bijbehorende PAS vor-
men hiervoor de belangrijkste waarborg. 
 
Er is onderscheid tussen hetgeen 'bij recht' aan ontwikkelruimte wordt geboden en 
welke ontwikkelruimte bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid mogelijk kan zijn.  
Hiermee is de maximale ontwikkelruimte van het bestemmingsplan met betrekking tot 
de ammoniakemissie als gevolg van de huisvesting van vee vastgelegd. 
 
1. Bij recht 
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Bij recht geldt dat de bestaande ammoniakemissie van een agrarisch bedrijf of een paar-
denhouderij  niet mag toenemen. Met deze regel wordt zekerheid verkregen dat het 
plan geen verslechtering van de instandhouding van Natura 2000-gebieden tot gevolg 
heeft. De bestaande ammoniakemissie is nader gedefinieerd.  
 
De regeling laat ruimte om met interne saldering op agrarische bedrijven ruimte vrij te 
spelen voor uitbreiding van het bedrijf. Met het alternatief interne saldering is vastge-
steld hoeveel bouwruimte aan bedrijven kan worden toegekend zonder dat de ammoni-
akemissie van het bedrijf hoeft toe te nemen. 
 
Daarnaast is toename van emissie toegelaten die in overeenstemming is met de grens-
waarden uit de PAS. Deze grenswaarden zijn met de Passende Beoordeling die aan de 
PAS ten grondslag ligt onderzocht. Daarmee is de toename van emissie uitvoerbaar en 
leidt deze toename binnen de systematiek en werking van de PAS niet tot een verslech-
tering van de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden. Het bestemmingsplan heeft daar-
mee aansluiting gezicht bij de PAS om te voorkomen dat ontwikkelingen die binnen het 
kader van de PAS toelaatbaar zijn, vervolgens in strijd zijn met het bestemmingsplan. 
 
2.  Bij afwijkingsbevoegdheid 
Aansluiting met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) krijgt vorm door het opnemen 
van een afwijkingsbevoegdheid. Doelstelling van deze afwijkingsregel is dat de gescheiden 
wettelijke regelingen goed sporen en bij de uitvoering en handhaving niet met elkaar in 
conflict kunnen komen. Met de regeling wordt voorkomen dat de situatie ontstaat waarbij 
een uitbreiding van de veestapel die voldoet aan de Natuurbeschermingswet en de Wet 
milieubeheer, op grond van het bestemmingsplan niet kan worden toegestaan (hoewel 
er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de Natuurbeschermingswet). In 
die situatie zou de initiatiefnemer uitsluitend een beroep kunnen doen op een kostbare 
en meestal langdurige (buitenplanse) planologische procedure, die met betrekking tot de 
te maken belangenafweging en rechtswaarborgen geen toegevoegde waarde heeft.  
 
In de passende beoordeling die is opgenomen bij de PAS is aangetoond dat de dalende 
achtergrondconcentratie van de stikstofdepositie kan worden doorgezet en dat voor eco-
nomische ontwikkelingen ontwikkelruimte beschikbaar is. Uit een vergelijking tussen de 
maximale (theoretische) depositietoename van het bestemmingsplan en de beschikbare 
ontwikkelingsruimte in Natura 2000-gebieden blijkt een deel van de ontwikkelruimte be-
schikbaar voor meldingsplichtige of vrijgestelde ontwikkelingen in het plangebied van het 
voornemen bestemmingsplan.  
 
De beschikbare ontwikkelruimte moet zorgvuldig en in lijn met de PAS worden toegedeeld 
aan individuele ontwikkeling. Om deze zorgvuldigheid voldoende te waarborgen wordt in 
het bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen, die slechts onder strikte 
voorwaarden kan worden toegepast. De belangrijkste voorwaarde is dat in het vergun-
ningenspoor toestemming is verkregen. Dat kan door vergunningverlening dan wel de 
conclusie dat een vergunning niet nodig is. Op vergunningenniveau is dan in alle gevallen 
onderzocht en gewaarborgd dat de kwaliteit van de gebieden niet verslechtert. De afwij-
king in het bestemmingsplan is alleen een technisch instrument om op een eenvoudige 
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wijze ervoor te zorgen dat hetgeen op vergunningenniveau is toegestaan niet langer in 
strijd is met het bestemmingsplan. Daarmee worden lange planologische procedures 
voorkomen, terwijl zowel op vergunningenniveau als op planniveau hetzelfde doel wordt 
nagestreefd, namelijk het voorkomen van verslechtering van de kwaliteit van de gebie-
den. De afwijking is daarmee vanuit het vergunningenspoor onderbouwd en passend be-
oordeeld.  Vervolgens zijn er vanuit een goede ruimtelijke ordening nog algemene crite-
ria toegevoegd, omdat een toename van emissie ook gevolgen kan hebben voor andere 
ruimtelijk relevante aspecten dan de kwaliteit van Natura 2000-gebieden alleen. 
 
Mitigerende maatregelen en vervolgstappen 
Voor de optredende negatieve effecten van het VKA kunnen (wanneer nodig) mitige-
rende maatregelen worden getroffen of kan anderszins de uitvoerbaarheid van het plan 
geborgd worden. De noodzaak hangt af van de daadwerkelijke locatie, het type en de 
omvang van de ingreep. In het Planmer zijn per relevant thema de mogelijke maatrege-
len en eventueel noodzakelijke vervolgstappen aangegeven. 
 
Natuur 
Elke individuele initiatiefnemer die gebruik wil maken van de ruimte die het bestem-
mingsplan biedt, heeft de verantwoordelijkheid om bij de realisatie van het initiatief re-
kening te houden met beschermde soorten en hun leefgebieden. Er dient ruim vooraf-
gaand aan de werkzaamheden door een deskundige te worden bepaald of er een kans 
bestaat dat schade aan beschermde soorten en hun leefgebieden wordt toegebracht. In 
voorkomende gevallen is aanvullend veldonderzoek noodzakelijk en zullen maatregelen 
moeten worden genomen om schade te voorkomen of te verzachten. Meer specifiek: 
ter voorkoming van effecten op Natura 2000-gebieden zal de in het VKA opgenomen 
voorwaardelijke verplichting goed moeten worden gehandhaafd door de gemeente. Bij 
nieuwe of aan te passen stallen zullen waarschijnlijk maatregelen moeten worden ge-
troffen, afhankelijk van de locatie, de ingreep en de dan geldende regelgeving. In som-
mige gevallen is het aanvragen van een ontheffing in het kader van de flora- en fauna-
wet aan de orde. Dit hangt af van voorkomende soorten op de locatie van de ontwikke-
ling. Daarnaast geldt in alle gevallen van ontwikkeling, dus ook bij het voorkomen van 
(alleen) 'algemene soorten', de algemene zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet). Hierin 
staat beschreven dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en 
hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat, voor zover redelijk, handelingen nage-
laten of juist genomen worden om negatieve invloeden op soorten te voorkomen, be-
perken of tegen te gaan. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
De effecten op het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie kunnen worden be-
perkt door te sturen op intensiviteit en type van ontwikkelingen. In het bestemmings-
plan zijn voorwaarden verbonden aan gebieden aangeduid met bepaalde waarden. Ten 
aanzien van landschappelijke inpassing gelden bijvoorbeeld strenge randvoorwaarden in 
gebieden aangeduid als landschappelijk waardevol (esgronden in het bijzonder).  Om 
een goede omgang met archeologische waarden te borgen is het gemeentelijke archeo-
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logiebeleid doorgevoerd in het bestemmingsplan met dubbelbestemmingen. In alle ge-
vallen geldt bij (toevallige) archeologische vondsten een meldingsplicht. Bij vaststelling 
van archeologische waarden zal hiervan de omvang en gaafheid moeten worden vastge-
steld aan de hand van een inventariserend veldonderzoek (waardering). Deze onderde-
len van het bestemmingsplan en uiteenlopend gemeentelijk beleid op gebied van land-
schap, cultuurhistorie en archeologie (landschapsontwikkelingsplan, welstandsnota etc; 
zie paragraaf 2.3) maken dat aanvullende mitigerende maatregelen niet nodig zijn. 
 
Bodem en water 
Wanneer grond wordt ontgraven op 'verdachte locaties' qua bodemkwaliteit, is vervolg-
onderzoek nodig. In het kader van het bestemmingsplan wordt de watertoets doorlo-
pen. De maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding op orde te hebben en te 
houden bij ontwikkelingen in het plangebied worden afgestemd met het waterschap. 
 
Leefmilieu en gezondheid 
Bij de vergunningaanvraag voor ontwikkelingen van (met name) intensieve veehoude-
rijen dient onder meer een toetsing aan wet- en regelgeving ten aanzien van luchtkwali-
teit, geluid en geur plaats te vinden. Op dat moment kan (indien nodig) een gedetail-
leerde maatregelenafweging gemaakt worden. Vooral voor intensieve veehouderijen 
kan dit relevant zijn. Doordat bedrijven moeten voldoen aan Besluit Huisvesting worden 
automatisch stalsystemen toegepast die 'BBT zijn' (beste beschikbare technieken), waar-
door de emissies van geur en fijnstof (en stikstof) fors omlaag worden gebracht. Een be-
kend voorbeeld is het toepassen van een luchtwassysteem. 
 
In het MER is ingegaan op de mogelijke beïnvloeding van de gezondheid van mensen 
door ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt. Enerzijds aan de hand van mogelijke 
cumulatieve effecten ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid en geur. Deze afzonderlijke 
effecten kunnen met name beperkt worden door het kiezen van goede stalsystemen, zo-
als hiervoor aangegeven. Anderzijds door na te gaan of risico's op zoönosen (van dieren 
op mensen overdraagbare ziektes) groter worden. Deze risico's zijn niet eenvoudig in te 
schatten. De risico's worden niet groter door het bestemmingsplan, maar verdienen ze-
ker aandacht. In de huidige situatie liggen veel (intensieve) veehouderijen namelijk nabij  
woningen (bebouwde en verspreid in buitengebied).  

5.3  Archeologie en cultuurhistorie 

5.3.1  archeologie 
 
Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de archeologische mo-
numentenzorg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de gemeente 
Tubbergen in 2006 en 2007 een archeologische verwachtings- en advieskaart vervaar-
digd. Het betreft een kleinschalige kaart (schaal 1:10.000) die voor het gehele grondge-
bied van de gemeente inzichtelijk maakt waar archeologische resten zich (kunnen) be-
vinden. De kaart biedt inzicht in de bestaande  archeologische toestand van zowel het 
landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente Tubbergen. Dit inzicht is noodza-
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kelijk om in de beleidsuitvoering een weloverwogen omgang met archeologie te berei-
ken. 
 
De archeologische verwachtingskaart (schaal 1:10.000) van de gemeente Tubbergen is 
gebaseerd op de opbouw van het landschap. Op de kaart zijn  landschappelijke eenhe-
den met een archeologische betekenis weergegeven.  
 
Inventarisatie bekende archeologische vindplaatsen en overige elementen 
Om inzicht te verkrijgen in de landschappelijke ligging van terreinen met archeologische 
resten binnen de gemeente Tubbergen heeft een inventarisatie van  bekende vind-
plaatsen plaatsgevonden. Binnen de gemeente zijn momenteel 205 locaties bekend 
waar door vondsten in het verleden de aanwezigheid van archeologische resten is vast-
gesteld. De desbetreffende locaties zijn te verdelen in 70 terreinen van archeologische 
waarde die als vlakken zijn opgenomen op de AMK Overijssel en 130 vindplaatsen zon-
der een archeologische status, die als puntlocatie  aan het kaartbeeld toegelaten zijn. 
Op de verwachtingskaart zijn verder de  locaties opgenomen van boerderijen waarvan 
de oorsprong met zekerheid terug  gaat tot in de Late Middeleeuwen. Naast boerde-
rijen zijn ook de locaties van watermolens ouder dan 1700 op de kaart opgenomen. 
 
Archeologische verwachting 
De archeologische verwachtingskaart van de gemeente Tubbergen is voor het overgrote 
deel gebaseerd op de opbouw van het landschap en de landschappelijke ligging van be-
kende archeologische vindplaatsen. Op de oostelijke zandgronden vertoont de versprei-
ding van archeologische resten uit de tijdspanne Laat Paleolithicum-Vroege Middeleeu-
wen een sterke relatie met een beperkt aantal geomorfologische en bodemkundige een-
heden. Voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is een 
relatie met bepaalde landschappelijke eenheden minder duidelijk aanwezig. Binnen het 
grondgebied van de gemeente kan op basis van geomorfologie en bodemgesteldheid 
onderscheid gemaakt worden in twee grootschalige, landschappelijke zones met een ei-
gen karakter: het (glooiende) dekzandlandschap en het (reliëfrijke) stuwwallandschap. 
 
Uit historische bronnen zijn de locaties bekend van oude (van oorsprong middeleeuwse) 
erven, adellijke huizen en watermolens. Rondom deze elementen zijn op de verwach-
tingskaart zogenaamde bufferzones aangegeven. Binnen deze bufferzones geldt een 
hoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd. Verder zijn gebieden met diepe bodemverstoringen op de verwachtings-
kaart opgenomen. In deze gebieden zullen archeologische resten sterk zijn aangetast of 
verdwenen. 
 
Beleidsadviezen en beleidsregimes 
Beleidsadviezen worden gegeven voor: 
 Wettelijk beschermde monumenten; 
 Terreinen van archeologische waarde; 
 Historische kernen; 
 Verwachtingszones. 
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De vier verschillende beleidsregimes die worden onderscheiden zijn: 
 Beschermd archeologisch monument (vergunning noodzakelijk bij elke bodemin-

greep); 
 AMK-terreinen (omgevingsvergunning en onderzoek aan de orde bij bodemingrepen 

dieper dan  40 cm en groter dan 100 m2); 
 Hoge archeologische verwachtingswaarde (omgevingsvergunning en onderzoek aan 

de orde bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en groter dan 2.500 m2); 
 Lage en middelmatige archeologische verwachtingswaarde (omgevingsvergunning en 

onderzoek aan de orde bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en groter dan 5.000 m2). 
 
De beleidsadviezen en beleidsregimes zijn ten behoeve van dit bestemmingsplan ver-
taald in specifieke regels ten behoeve van de waarde archeologie. Zie  ook Waarde - 
Archeologie 1 t/m 4. 
 

5.3.2  cultuurhistorie 
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden ver-
staan die cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiede-
nis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkun-
dige aspecten en cultuurhistorische aspecten.  
In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat 
een bestemmingsplan “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aan-
wezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monu-
menten rekening is gehouden” dient te bevatten. 
 
Dit bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Een alomvattende 
omschrijving van de aanwezige cultuurhistorische waarden in het buitengebied is in dit 
kader niet aan de orde. In voorgaande hoofdstukken 3.3, 3.4 en 3.10 worden op hoofd-
lijnen de cultuurhistorische karakteristieken van het buitengebied beschreven. 
 
Beleid 
De gemeente Tubbergen heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de instandhouding 
van cultuurhistorische waarden. Wel worden via provinciaal beleid (Omgevingsvisie en -
verordening) en gemeentelijke beleidsnota's (o.a. VAB+ 2011, Rood voor Rood 2014, de 
Cascobenadering, de Kwaliteitsimpuls Groende Omgeving, de Beleidsnota Verblijfsrecre-
atie Noord-Oost Twente 2014 en de Woonvisie) het behoud en de verbetering van cul-
tuurhistorische waarden en het behoud van het cultuurhistorische landschap als belang-
rijke voorwaarden gesteld. Bovendien wordt voor het grote agrarische gebied dit plan 
het behoud van cultuurhistorische waarden geborgd. In de bestemmingen Agrarisch 
wordt de instandhouding van cultuurhistorische waarden als een van de doeleinden ge-
noemd. 
Voor het behoud en de instandhouding van gebouwde Rijks- en gemeentelijke monu-
menten geldt het beleid volgens de monumentenverordening van de gemeente Tubber-
gen. 
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Op grond van de eisen in het Bro artikel 3.1.6 zal bij ruimtelijke initiatieven waarvoor 
een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning nodig is mede ge-
toetst worden aan de bovengenoemde beleidsnota's en de Omgevingsverordening van 
de provincie. In ruimtelijke onderbouwingen dient een inventarisatie van aanwezige cul-
tuurhistorische waarden opgenomen te worden en moet worden aangegeven hoe zo 
goed mogelijk eventueel aanwezige cultuurhistorische waarden worden behouden en 
ingepast. 
 

5.4  Water 

Toetsingskader en beleid 
 
De Wet op de waterhuishouding geeft aan dat de provincie een waterhuishoudingsplan 
vast dient te stellen waarin de hoofdlijnen van het waterhuishoudkundige beleid zijn op-
genomen. Waterschappen hebben op grond van de Wet op de waterhuishouding een 
belangrijke taak met betrekking tot het waterbeheer gekregen. In de waterbeheersplan-
nen dienen zij functies aan het water te geven. Daarbij dienen zij tevens voor afstem-
ming te zorgen met het ruimtelijk beleid. De Wet op de Waterhuishouding is in 2009 
door de Waterwet vervangen. Deze is in december 2009 in werking getreden. 
 
Watertoets 
De wettelijke verplichting uit het Bro is dat ieder ruimtelijk plan een beschrijving moet 
bevatten van de gevolgen van dat plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wa-
tertoets is niet alleen om waterhuishoudkundige problemen in de toekomst te voorko-
men. Het waterschap ziet de watertoets vooral als een procesinstrument, waarvan de 
meerwaarde is gelegen in het vroegtijdig afstemmen van de belangen. Vroegtijdige af-
stemming verhoogt de kans om de mogelijkheden voor samenwerking en synergievoor-
delen te verkennen en waar mogelijk te verzilveren. 
 
Nationaal beleid 
Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wro te toetsen op 
water. Het doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstel-
lingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De wa-
terhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij 
aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende belangen. Zowel het oppervlak-
tewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. 
 
Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het 
plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocu-
menten op het gebied van de waterhuishouding zijn het 'Nationaal Waterplan 2010-
2015', 'Anders omgaan met water: Waterbeleid 21 eeuw' (WB21), de 'Europese Kader-
richtlijn Water' (KRW), 'Beleidslijn 'Ruimte voor de rivier' en de 'Nota Ruimte'. In het 'Na-
tionaal Bestuursakkoord Water Actueel' worden de gezamenlijke uitgangspunten gefor-
muleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor 
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de te treffen waterhuishoudkundige maatregelen ligt bij alle betrokkenen en het water-
schap. De voorkeur hierbij wordt weergegeven met de tritsen vasthouden-bergen-af-
voeren van water (kwantiteit) en schoon houden-scheiden-zuiveren (kwaliteit).   
 
Provinciaal beleid 
De hoofdlijn van het beleid richt zich op de ecologische en chemische kwaliteit van de 
watersystemen te bevorderen door uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). In 
landbouwgebieden (vitaal platteland accent productie) wordt het waterbeheer afge-
stemd op goede productieomstandigheden. Bij ontwikkelingen wordt de ruimtelijke 
kwaliteit versterkt. 
Veel natuur- en landschapskwaliteiten zijn afhankelijk van grond- en oppervlaktewater. 
Een schone en natuurlijke situatie is nodig voor het behoud van de biodiversiteit en het 
goed functioneren van de ecologische hoofdstructuur. De toestand van veel watersys-
temen is nu lang niet optimaal en behoeft verbetering. Het doel van de KRW (Uitvoering 
Kaderrichtlijn Water) is om basisvoorwaarden te scheppen voor ecologisch goed functio-
nerende watersystemen. De aandacht ligt daarbij op de grotere wateren. Voor het ge-
zond maken en houden van deze wateren voor mens, dier en plant zijn in de Omgevings-
visie ecologische en chemische doelen vastgesteld. 
 
Kleine waterelementen als bovenlopen, bronnen en vennen zijn vanwege de werking 
van het hele watersysteem van wezenlijk belang voor het bereiken van goede en ge-
wenste condities in midden- en benedenlopen. Ze vallen formeel niet onder de KRW, 
maar zijn wel nodig voor het bereiken van de doelen. Ze dragen ook sterk bij aan de 
landschappelijke rijkdom en de recreatieve aantrekkingskracht van gebieden. Het pro-
vinciale beleid rond de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater heeft dan ook betrek-
king op de watersystemen in hun geheel.  
 
Waterschap Vechtstromen: Waterbeheerplan voormalig waterschap Regge en Dinkel 
2010-2015 
De hoofdthema's zijn: het waarborgen van veiligheid, het watersysteembeheer en het 
ontwikkelen van de afvalwaterketen. Ook opgenomen zijn de maatregelen voor het uit-
voeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw. De waterschap-
pen hebben voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen een resultaatsverplichting. De 
plannen omvatten ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode tot en 
met 2015. 
 
Het deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Groot Salland, 
Reest en Wieden, Regge en Dinkel, Rijn en IJssel en Velt en Vecht. Het verder ontwikke-
len van de veiligheid in het watersysteem is een belangrijke opgave voor de waterschap-
pen in Rijn-Oost. Daarbij wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. De 
klimaatsverandering heeft gevolgen voor de manier waarop de gebieden worden bevei-
ligd, het water wordt vastgehouden en beheerd. Samenhang,  afstemming en doelma-
tigheid in de afvalwaterketen wordt bevorderd.; hierdoor is een betere waterkwaliteit 
mogelijk tegen lagere kosten. 
 
Zowel in stedelijk als in landelijk gebied krijgt water steeds meer ruimte. Dat kan door de 
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instrumenten van de ruimtelijke ordening op een juiste manier toe te passen. Kansen 
om de wateropgaven te combineren met plannen en initiatieven voor landbouw,  na-
tuur en recreatie worden zoveel mogelijk benut. Om de gevolgen van klimaatverande-
ring op te vangen worden gebiedsgerichte maatregelen getroffen en wordt retentiecom-
pensatie gerealiseerd. Waterberging is een belangrijke voorwaarde bij stedelijke ontwik-
kelingen. Bij een toename van het verharde oppervlak is het vasthouden, bergen en infil-
treren van water van belang. Hiermee kan bij harde buien overtollig regenwater worden 
opgeslagen.  
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Toetsing en uitgangspunten bestemmingplan 
In het licht van de huidige taak van de waterschappen, dient het bestemmingsplan geen 
dubbele regeling te bevatten. Waar sprake is of zal zijn van een vastgesteld beheersplan 
en goedgekeurde peilbesluiten, wordt in het bestemmingsplan afgezien van een regeling 
van het waterpeil en andere daarop betrekking hebbende vergunningsvereisten. Water-
gangen die ook om landschappelijk, recreatief en/of ecologisch oogpunt een belangrijke 
functie hebben, zijn in het plan afzonderlijk bestemd. Overige hoofdwatergangen en an-
dere watergangen/sloten worden voldoende beschermd via de Keur.  
 
Het waterschap heeft inhoudelijk  gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan. 
Dit heeft geresulteerd in het opnemen van waterberging in de bestemmingsomschrijvin-
gen. 

5.5  Ecologie 

In het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met zowel Europees als na-
tionaal beleid ten aanzien van natuurbescherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

5.5.1  Gebiedsbescherming 
 
Toetsingskader en beleid 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is gere-
geld in de Natuurbeschermingswet. Indien ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantas-
ting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een vergunning worden aange-
vraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het beleid ten aanzien van de 
Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). 
 
Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op 'behoud, herstel en ontwikkeling van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. van de EHS waarbij tevens zoveel mogelijk rekening 
moet worden gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn'. De 
kernkwaliteiten binnen de EHS zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en bele-
ving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van de EHS is 
geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet 
op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde EHS-
spelregels gehanteerd: herbegrenzing van de EHS, saldering van negatieve effecten en 
toepassing van het compensatiebeginsel. Het 'nee, tenzij'-principe en de overige spelre-
gels zijn  opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing 
van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen 
op een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
In en nabij de gemeente Tubbergen liggen binnen een straal van 10 km de volgende Na-
tura 2000-gebieden:  
 Springendal & Dal van de Mosbeek; 
 Engbertsdijksvenen; 
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 Wierdense Veld; 
 Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek; 
 Lemselermaten; 
 Bergvennen & Brecklenkampse veld; 
 Dinkelland; 
 Landgoederen Oldenzaal; 
 Lonnekermeer; 
 Hübelgräberheide Halle-Hesingen (Duitsland); 
 Itterbecker Heide (Duitsland). 
 
Verder dan 10 kilometer treden redelijkerwijs geen effecten op Natura 2000-gebieden 
op als gevolg van ontwikkeling van de landbouw.  Voor de Natura 2000-gebieden zijn 
doelstellingen geformuleerd voor onder andere habitats van bossen, heiden, vennen, 
blauwgraslanden en moerassen en een aantal van de daaraan gekoppelde soorten. Met 
uitzondering van Engbertsdijksvenen zijn de negen Nederlandse gebieden in concept 
aangewezen. Er zijn nog geen beheerplannen vastgesteld voor de genoemde Natura 
2000-gebieden. 
 
Het belangrijkste te onderzoeken effect van de ontwikkelingsmogelijkheden in het be-
stemmingsplan op Natura 2000 is de toename van stikstofdepositie als gevolg van ont-
wikkelingsmogelijkheden voor de agrarische bedrijven al dan niet met intensieve vee-
houderij. Hiervoor wordt verwezen naar de Planmer. Een samenvatting van de Planmer 
is opgenomen in bijlage 1 Samenvatting Planmer.  

5.5.2  Soortenbescherming 
 
Toetsingskader en beleid 
Ten aanzien van de soortbescherming is met de inwerkingtreding van de Flora- en fau-
nawet (2002) in een bescherming voorzien van dieren- en plantensoorten. Een groot 
aantal van nature in Nederland thuishorende beschermde planten en dieren wordt met 
de wet beschermd. Datzelfde geldt voor een groot aantal uitheemse plantensoorten. De 
wet wil schadelijke handelingen ten aanzien van de beschermde dieren en planten ver-
bieden. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Dit bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, gericht op de aan-
wezige functies. De regels bieden wel mogelijkheden voor een zekere ontwikkeling. 
Wanneer uit nader onderzoek blijkt, dat als gevolg daarvan beschermde soorten be-
dreigd zullen worden, er geen alternatieven zijn en er dwingende redenen van groot 
openbaar belang zijn, kan een ontheffingsprocedure op grond van de Flora- en faunawet 
actueel worden. Ontheffing kan alleen worden verkregen wanneer compenserende 
maatregelen worden getroffen (als mitigerende -verzachtende- maatregelen niet af-
doende blijken). 
 
Voor wat betreft de soortenbescherming wordt derhalve gewerkt met de zogenaamde 
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'uitgestelde toets'. Dit betekent dat een beoordeling op grond van de Flora- en faunawet 
plaats vindt op het moment dat de ontwikkeling daadwerkelijk wordt mogelijk gemaakt 
(dat wil zeggen: bij het aanvragen van een omgevingsvergunning). Ontwikkelingen die 
worden mogelijk gemaakt via flexibiliteitsbepalingen, kunnen op het moment dat ge-
bruik wordt gemaakt van de afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid worden getoetst aan 
de Flora- en faunawet. 
 
Een beoordeling op het moment dat activiteiten daadwerkelijk aan de orde zijn (en dus 
niet ten tijde van het maken van het bestemmingsplan) geeft het meest actuele en be-
schermingswaardige beeld. Gelet op het feit dat het voorliggend bestemmingsplan in 
beginsel conserverend van aard is en er geen grootschalige ontwikkelingen zullen plaats-
vinden, wordt het plan op het punt van de  soortenbescherming uitvoerbaar geacht. 

5.6  Milieu 

5.6.1  Geurhinder agrarische bedrijvigheid  
 
Toetsingskader en beleid 
Veehouderijen in de omgeving van natuurgebieden, kunnen als gevolg van stikstofdepo-
sitie leiden tot verzuring en vermesting van deze gebieden. In de Wet ammoniak en vee-
houderij is zodoende geregeld dat in een zone van 250 m rondom zeer kwetsbare gebie-
den, in beginsel geen uitbreiding of oprichting van (intensieve) veehouderijen mogelijk 
is. 
 
De genoemde Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het 
toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dieren-
verblijven van veehouderijen. De wet bepaalt op welke manier geur (stank) van veehou-
derijstallen in de milieuvergunning moet worden beoordeeld. De wet geldt voor heel 
Nederland en geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken 
op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). 
 
Belangrijke inhoudelijke wijziging in de wet is dat onderscheid wordt gemaakt tussen 
maximaal toegestane geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom en concentratie 
en niet-concentratiegebieden. Daarnaast mogen gemeenten de normen variëren. Ge-
meenten kunnen naar beneden en naar boven afwijken.  
 
Uitgangspunten bij de nieuwe wet zijn dat aan de ene kant de uitbreidingsmogelijkhe-
den van de veehouderijsector niet in gevaar komen, maar ook dat burgers optimaal te-
gen geurhinder worden beschermd.  
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij gelden binnen de gemeente Tubbergen 
de geurnormen voor reconstructiegebieden: 14,0 OUE buiten de bebouwde kom en 3,0 
OUE binnen de bebouwde kom. Er is geen specifiek gemeentelijk geurbeleid. Afstem-
ming tussen een individueel agrarische bedrijven en geurgevoelige objecten kan over 
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het algemeen goed worden geregeld bij een concrete aanvraag. In het planMER is on-
derzocht of op gebiedsniveau knelpunten op het gebied van geurhinder zijn te verwach-
ten, die vragen om maatregelen op gebiedsniveau. 

5.6.2  Milieuhinder overige bedrijvigheid 
 
Toetsingskader en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan afstem-
ming plaats te vinden tussen activiteiten die milieuhinder kunnen veroorzaken en hin-
dergevoelige functies. Voor deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de lijst 
met richtafstanden uit de VNG-brochure ''Bedrijven en milieuzonering'' (Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten, herziene versie, 2009). Richtafstanden gelden ten aanzien van de 
hinderaspecten geluid-, stof- en geurhinder en gevaar en kunnen worden gezien als de 
afstand waarbij onaanvaardbare hinder van een milieubelastende activiteit voor gevoe-
lige functies kan worden uitgesloten. In gebieden waar een menging van functies voor-
komt, wordt uitgegaan van een kleinere richtafstand. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat de bestaande bedrijven worden aange-
duid. Bij eventuele bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing zijn alleen bedrijfsactiviteiten 
toegestaan die qua milieubelasting vergelijkbaar of minder belastend zijn. Met het be-
stemmingsplan worden geen nieuwe bedrijven mogelijk gemaakt uit de zwaardere mili-
eucategorieën. Zo wordt voorkomen dat in het plangebied onaanvaardbare milieuhinder 
zal ontstaan. 

5.7  Geluid 

Toetsingskader en beleid 
Op grond van de Wet geluidhinder is rond inrichtingen die ''in belangrijke mate geluid-
hinder veroorzaken'', wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/u en spoor-
wegen een geluidzone van kracht. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objec-
ten binnen deze geluidzones dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om aan 
te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de wet bepaalde voorkeursgrenswaarde. 
Het gaat daarbij om geluidsgevoelige bestemmingen als woningen, scholen en zieken-
huizen. Indien niet aan deze grenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag 
(in de meeste gevallen de gemeente) hogere grenswaarden vaststellen. Hiervoor geldt 
een bepaald maximum, de uiterste grenswaarde genoemd. 
 
Wegverkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een geluidzone, tenzij er sprake is 
van een woonerf of een 30-km/uur-zone. Ten aanzien van woningen geldt voor wegver-
keerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De gemeente beschikt over een ver-
keersmilieukaart. Er is zo gebiedsgericht geluidbeleid met ambitiewaarden door de raad 
vastgesteld. 
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Industrielawaai 
Ten aanzien van het industrielawaai geldt dat industrieterreinen waar inrichtingen voor-
komen die 'in belangrijke mate geluidshinder' kunnen veroorzaken dienen te worden ge-
zoneerd. Buiten de geluidszone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A). 
Binnen de geluidszone mogen geen nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk worden 
gemaakt, tenzij kan worden aangetoond dat zij kunnen voldoen aan de voorkeursgrens-
waarde, 50 dB(A). 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
 
Wegverkeerslawaai 
Bestaande hindergevoelige functies in het bestemmingsplangebied betreffen voorname-
lijk woningen bij de agrarische bedrijven in het buitengebied. Wat betreft het wegver-
keerslawaai: aangezien er in het buitengebied geen woonerven en 30 km-gebieden 
voorkomen, hebben nagenoeg alle wegen in het plangebied een zone. De zone zelf is 
wettelijk vastgelegd en functioneert als aandachtsgebied. 
 
Met de consequenties van het wegverkeerslawaai op geluidgevoelige functies, is in de 
planregels rekening gehouden. In de regels is vastgelegd dat (behoudens verbeteringen 
met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van geluidsoverlast) het weg-
profiel wat betreft de ligging, de breedte van rijbanen en het aantal rijstroken gehand-
haafd blijft. Verder wordt de bouw van nieuwe geluidgevoelige functies niet bij recht 
mogelijk gemaakt. Wel kunnen vrijkomende boerderijen een woonfunctie krijgen. Dat 
kan pas na het volgen van een wijzigingsprocedure. Voor zover dat het geval is, zal voor 
situaties gelegen binnen de 48 dB-contour- een Procedure Hogere Waarden worden ge-
volgd. Uitgangspunt in dat geval is dat de binnenwaarde niet hoger dan 33 dB wordt.    
 
Industrielawaai 
Nieuwe geluidsgevoelige bebouwing moet in beginsel voldoen aan de voorkeursgrens-
waarde (50 dB(A)). Wanneer aan deze waarde niet kan worden voldaan, moet een pro-
cedure Verzoek Hogere Waarden worden doorlopen. Het hoogst toelaatbaar binnenni-
veau is hierbij 35 dB(A). Het bestemmingsplan maakt bij recht geen nieuwe geluidsge-
voelige bestemmingen binnen de zonegrens mogelijk. 

5.8  Luchtkwaliteit 

Toetsingskader en beleid 
Sinds 15 november 2007 is de vernieuwde regelgeving voor luchtkwaliteit in de Wet Mi-
lieubeheer in werking getreden. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grens-
waarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke or-
deningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) 
van belang.  Projecten die in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, 
zijn op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling Niet in beteke-
nende mate (luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld 
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van toetsing: 
 woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 
 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide 

of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Voor wat betreft de in het bestemmingsplan voorgestane ontwikkelingen zijn ze per-
ceelsgebonden en zullen ze geen zodanige nieuwe luchtverontreiniging toevoegen, dat 
daardoor grenswaarden worden overschreden.  
 
Voor wat betreft de in en rond het plangebied optredende emissie, kan opgemerkt wor-
den dat de in het bestemmingsplan voorgestane ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de 
mogelijkheid tot het realiseren van tweede bedrijfswoningen, vergroting van het agrari-
sche bouwvlak en het omzetten van agrarische bedrijven naar woningen, geen zodanige 
nieuwe luchtverontreiniging toe zullen voegen dat daardoor grenswaarden zouden kun-
nen worden overschreden. Het besluit en de regeling 'niet in betekende mate' is op dit 
bestemmingsplan zodoende van toepassing.  
 
Tevens kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden geconcludeerd dat 
ter plaatse van het plangebied, met het oog op het aspect luchtkwaliteit, sprake is van 
een goed woon en leefklimaat. 

5.9  Bodem 

Toetsingskader en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikke-
lingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiege-
bruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet 
verkennend bodemonderzoek uit worden gevoerd. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Buitengebied kent een overwegend conserverend karakter. Met 
het plan worden geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarbij de bodem 
een belemmering kan vormen voor de uitvoerbaarheid van het plan. Bij de beperkte 
ontwikkelingen die wel rechtstreeks mogelijk worden gemaakt, zal bij de bouwaanvraag 
verkennend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Ter plaatse van deze uitbrei-
dingsmogelijkheden zijn geen verontreinigende activiteiten bekend die de uitvoerbaar-
heid van het bestemmingsplan in de weg staan.  

5.10  Externe veiligheid 

Toetsingskader en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omge-
ving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, 
LPG en munitie. Sinds een aantal jaren is er wetgeving over “externe veiligheid” om de 
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burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen voor externe veilig-
heid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de 
Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veilig-
heid buisleidingen (Bevb). 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt ge-
toetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsri-
sico (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van 10-6 als grens-
waarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwets-
bare objecten mogen worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwets-
bare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het onderscheid tussen kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
 
Ten aanzien van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de GR-contour moet een bestuur-
lijke verantwoording plaatsvinden. De verantwoording bevat de volgende elementen: 
 de personendichtheid; 
 de hoogte van het groepsrisico; 
 maatregelen ter beperking van het groepsrisico; 
 de voor- en nadelen van alternatieve locaties; 
 de mogelijkheden voor bestrijding van calamiteiten; 
 de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied. 
 
Ten aanzien van de bestrijdbaarheid van calamiteiten moet de veiligheidsregio om ad-
vies worden gevraagd. 
 
Toetsing en uitgangspunten bestemmingsplan 
In verband met het aspect van externe veiligheid is inzicht nodig in de (geprojecteerde) 
risico-bronnen en (geprojecteerde) risico-ontvangers, zowel in als net buiten het plange-
bied. De inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de risicokaart.  

5.10.1  Risicovolle inrichtingen 
 
Plaatsgebonden risico 
De plaatsgebonden risicocontouren die buiten de risicovolle inrichtingen vallen en bin-
nen het plangebied, zijn aangeduid met veiligheidszone - bevi. Binnen deze contouren 
mogen geen (beperkt) kwetsbare objecten gerealiseerd worden.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico van de  Bevi-inrichtingen moet worden verantwoord. Gelet op het 
conservatieve karakter van het bestemmingsplan Buitengebied en de ontwikkelingen die 
het plan mogelijk maakt binnen het invloedsgebied van de locaties, is de verwachting 
dat in de toekomstige situatie het groepsrisico beneden de oriëntatiewaarde blijft. 
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5.10.2  Vervoer gevaarlijke stoffen 
 
Het rijk heeft het Basisnet Weg, Water en Spoor opgesteld. Het Basisnet vervoer gevaar-
lijke stoffen bestaat uit drie kaarten: vervoer over de weg, de binnenwateren en het 
spoor. Voor het plangebied is alleen het vervoer over de weg van belang. Op de kaarten 
is per gebied aangegeven welke beperkingen er zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen en 
het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het maximale risico per route wordt vastgelegd in 
de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen. De bouwbeperkingen worden vastgelegd in het Be-
sluit transportroutes externe veiligheid. De verwachting is dat deze regelgeving in 2013 
in werking treedt. In de circulaire Risiconormering zijn wel al de normen voor het plaats-
gebonden risico opgenomen.  
 
Wegen 
Binnen het plangebied liggen geen wegen die een veiligheidszone en/of plasbrandaan-
dachstgebied hebben vanuit het " Basisnet Weg". Dit betekent dat er geen bouwbeper-
kingen zijn langs de wegen vanuit externe veiligheid. 
 
Gezien het type wegen en de hoeveelheid vervoer wordt er vanuit gegaan dat niet 
sprake is van een plaatsgebonden risico. Gezien het type wegen,  de hoeveelheid ver-
voer en de dichtheid van de bebouwing in het buitengebied wordt er vanuit gegaan dat 
de oriëntatie waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 
 

5.10.3  Buisleidingen 
 
Zowel binnen als buiten het plangebied bevinden zich buisleidingen waarop het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen van toepassing is en die invloed hebben op dit plan.  
 
Plaatsgebonden risico 
De leidingen en de belemmerende strook (graafrisico) hebben de dubbelbestemming  
Leiding - Gas. Op deze manier wordt de leiding beschermd. Op een aantal locaties ligt de 
plaatsgebonden risicocontour buiten de leiding. Deze contouren zijn op de verbeelding 
ook bestemd als Leiding - Gas en nieuwe ontwikkelingen zijn niet mogelijk. 
 
Groepsrisico 
Gezien de relatief lage bebouwingsdichtheid in het buitengebied wordt er van uitgegaan 
dat de oriëntatie waarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. 

5.10.4  Structuurvisie buisleidingen 
 
Om gevaarlijke stoffen veilig te kunnen blijven vervoeren via buisleidingen, wil de over-
heid ruimte vrijhouden voor nieuwe buisleidingen. In de Structuurvisie Buisleidingen 
staat hoe en waar de overheid tot 2035 ruimte wil vrijhouden voor nieuwe buisleidin-
gen. Het gaat hier om buisleidingen die gevaarlijke stoffen over lange afstanden moeten 
vervoeren en buisleidingen voor grensoverschrijdend transport. Binnen de gemeente is 
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geen leidingentracé aanwezig die op de visiekaart is aangegeven als basisstructuur. 

5.10.5  Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid (vooralsnog) in principe 
geen belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan. Het voorontwerp 
wordt voorgelegd aan de regionale brandweer. De regionale brandweer zal zich nog 
moeten uitlaten over de aspecten bestrijding en beperking van rampen, bereikbaarheid 
en zelfredzaamheid van personen, zodat vervolgens een volledige verantwoording van 
het GR kan plaatsvinden. De adviezen worden verwerkt in het ontwerpbestemmings-
plan. 
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HOOFDSTUK 6  PLANUITGANGSPUNTEN 

6.1  Gebiedsbestemmingen 

De gebiedsbestemmingen vinden hun basis in het vigerende bestemmingsplan Buitenge-
bied en is afgestemd op de Omgevingsvisie Provincie Overijssel, zie ook paragraaf Pro-
vinciaal niveau. De omgevingsvisie werkt met een overzichtskaart voor ontwikkelings-
perspectieven. Voor het buitengebied wordt hierin een onderscheid gemaakt in de vol-
gende zones: 
1. Zone ondernemen met natuur en water; 
2. Buitengebied accent productie; 
3. Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte.  
 
In alle drie de gebieden speelt de kwaliteitsambitie om de diverse landschappen herken-
baar te houden en verschillen en contrasten binnen deze landschappen te accentueren. 
Het behoud van het landschap is daardoor een overkoepelend uitgangspunt voor het 
hele bestemmingsplan. Dit betekent dat in de bestemmingen de bescherming van land-
schappelijke elementen in het gehele plangebied nevengeschikt is aan het agrarisch ge-
bruik.  Bij uitbreiding van agrarische bedrijven wordt gestuurd op  behoud en verster-
king van de landschappelijke kenmerken en contrasten. 
 
Voor wat betreft de gebiedsbestemmingen in dit bestemmingsplan betekent boven-
staande dat er de volgende gebiedsbestemmingen zijn onderscheiden: 
 Agrarisch 1: deze gebieden komen in grote lijnen overeen met de gebieden 'accent 

op productie' en 'accent op veelzijdige gebruiksruimte'. 
 Agrarisch 2: deze gebieden komen in grote lijnen overeen met de 'zone ondernemen 

met natuur en water' uit de omgevingsvisie 
 Bos en natuur:  de bestaande bos- en natuurgebieden zijn vanwege hun specifieke 

gebruik en verschijningsvorm onder een afzonderlijke gebiedsbestemming gebracht.   
 
De bestemmingen  'Agrarisch 1' en 'Agrarisch 2' zijn beide  gericht  op het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhis-
torische waarden. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden 
alsmede doeleinden van agrarisch natuurbeheer zijn binnen de agrarische gebiedsbe-
stemming 'Agrarisch 1' van ondergeschikt belang.  
 
Afhankelijk van de specifieke waarden in een gebied kan naast de gebiedsbestemmingen 
nog aanleiding bestaan voor nadere differentiatie, die met name in dubbelbestemmin-
gen zijn beslag heeft gekregen.  Het gaat hierbij om de dubbelbestemmingen  
'Waarde - essen' en de dubbelbestemming 'Waarde - EHS'.  
 

6.2  Landbouw 

6.2.1  Agrarisch bedrijf 
De bestaande situatie is als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de omvang van 
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de bouwvlakken. Tijdens de inloopbijeenkomsten heeft een ieder  de gelegenheid ge-
had hierop te reageren en waar nodig is tot aanpassing van het bouwblok gekomen. Dit 
is vervolgens aangepast op de verbeelding. 
 
Bedrijven waar zo goed als geen agrarische activiteiten meer plaatsvindt (bedrijfsgrootte 
tot 4 NGE) krijgen een woonbestemming. Er zijn voor deze 'bedrijven' geen agrarische 
ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen. Bedrijven met een bedrijfsgrootte tussen de 4 
en 15 NGE krijgen hetzelfde bouwvlak gebaseerd op het bestaande erf. Voor deze be-
drijven geldt in principe geen agrarische ontwikkelingsruimte. Een uitzondering geldt 
voor uitbreiding ten behoeve van dierwelszijnseisen. Hiervoor moet de geldende certifi-
cering worden gevolgd. Bedrijven tussen de 15 en 35 NGE krijgen een bouwvlak tot 0,5 
ha. Hier is ontwikkelingsruimte mogelijk, indien het bestaande bouwvlak kleiner is dan 
0,5 ha. Bedrijven groter dan 35 NGE hebben een bouwvlak tot 1 ha, of groter indien het 
bestaande bouwvlak groter is. 
 
Bedrijfsomvang Bouwvlak bij recht 
 Melkvee  
Tot 4 NGE Tot 8 SO Wordt woonbestemming, geen 

verdere mogelijkheden 
4-15 NGE 8-32 SO  Het bestaande erf 
15-35 NGE 32-74 SO Tot 0,5 ha bouwvlak 
Meer dan 35 NGE Meer dan 74 SO Tot 1 ha bouwvlak 
 
* Vanaf 2013 wordt NGE niet meer gebruikt, maar SO (De SO-norm is een gestandaardi-
seerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op 
jaarbasis wordt behaald). Via de rekenmodule van het LEI kan voor 2012 zowel de nge 
als SO berekend worden. De tabel laat de omrekening zien voor melkvee (1 melkkoe: 
1,204 nge; 2,54 euro SO). 
 
Aanvullend hierop gelden de volgende ontwikkelingsmogelijkheden: 
 grondgebonden bedrijven groter dan 35 NGE kunnen via een wijzigingsbevoegdheid 

uitbreiden tot 1,5 ha. 
 stoppende bedrijven kunnen worden omgezet naar een woonbestemming.  
 
Vanwege de impact op het open landschap en de verwachting dat agrarische bedrijven 
vrijkomen, wordt terughoudend omgegaan met het plaatsen van nieuwe agrarische 
bouwvlakken. Voor elk geval wordt een afzonderlijke afweging gemaakt en een aparte 
procedure doorlopen middels een partiële herziening.  
 
Evenals in de huidige situatie worden agrarische bedrijfsgebouwen met een maximale 
bouwhoogte van 12 meter toegestaan. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen op het 
gebied van dierenwelzijn en milieu. 
 
Schuren die het bouwvlak overschrijden en door middel van een afwijking zijn gereali-
seerd zijn bij de toekenning van het bouwvlak niet binnen het nieuwe bouwvlak ge-
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bracht. Op deze manier wordt voorkomen dat daarmee wederom een mogelijkheid be-
staat om een schuur te realiseren die een overschrijding van het bouwvlak tot gevolg 
heeft. Dit betekent in dit bestemmingsplan de vrijstelling uit 2006 met overschrijding 
niet is meegenomen.   
 
In het bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om (met een omge-
vingsvergunning) gebouwen en overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwvlak te mo-
gen plaatsen.  Deze ontwikkeling is niet gewenst op de gebieden waar landschappelijke 
openheid kenmerkend is. Daarom is deze afwijkingsmogelijkheid niet van toepassing op 
de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' en ter plaatse van de dubbelbestemming 
'Waarde - Essen' . Onder voorwaarden is overschrijding op de flank van de es toege-
staan. 
 
In het buitengebied, buiten de agrarische bouwvlakken komen veldschuren voor. Dit zijn 
kleine opstallen, ze dienen als schuilgelegenheid voor het vee.  

6.2.2  Intensieve veehouderij (IV) 
 
Intensieve veehouderijbedrijven zijn bedrijven met een in hoofdzaak niet-grondgebon-
den agrarische bedrijfsvoering gebruikt voor veehouderij volgens de Wet Milieubeheer. 
Dit is bijvoorbeeld een varkens-, vleeskalveren-, pluimvee-, of pelsdierhouderij. Voor 
deze vorm van landbouw wordt een meer terughoudend beleid gevoerd vanwege de ge-
middeld grotere impact op het leefklimaat in de omgeving. Bouwmogelijkheden op in-
tensieve agrarische bouwvlakken zijn in beginsel gelijk aan de mogelijkheden voor agra-
rische bedrijven, met uitzondering van de extensiveringsgebieden. Daar is alleen aanpas-
sing van het bedrijf toegestaan ten behoeve van dierenwelzijn of reductie van stalemis-
sies (zoals geur, stikstof en fijnstof). Hiervoor moet de geldende certificering worden ge-
volgd. 
 
Daarnaast gelden de volgende ontwikkelingsmogelijkheden conform het reconstructie-
plan via wijzigingsbevoegdheden: 
 bestaande bedrijven mogen uitbreiden naar 1,5 hectare; binnen Landbouwontwikke-

lingsgebied (LOG) mogen bestaande bedrijven  uitbreiden tot 3 hectare;  
 agrarische bedrijven in een LOG kunnen worden gebruikt als intensieve veehouderij; 
 
In een LOG zijn in principe geen nieuwe bouwvlakken voor intensieve veehouderij toege-
staan. De verwachting is dat er agrarische bedrijven zullen stoppen waardoor deze be-
staande locaties beschikbaar komen voor ontwikkeling van de naastgelegen bedrijven. 
Echter, bedrijven kunnen zich wel op lege bouwvlakken vestigen als er sprake is van ver-
plaatsing in algemeen belang (zoals overlast door locatie nabij bebouwde kom). Dit zijn 
wel uitzonderingsgevallen en hiervoor wordt een partiële herziening doorlopen. 

6.2.3  Paarden 
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In dit bestemmingsplan is onderscheid gemaakt tussen de gebruiksgerichte paardenhou-
derij en de manege enerzijds en de productiegerichte paardenhouderij anderzijds. Als 
een bedrijf gericht is op het fokken van paarden, zoals een hengstenhouderij of het hou-
den van paarden voor de melkproductie, is sprake van een productiegerichte paarden-
houderij. Een productiegerichte paardenhouderij is een normaal agrarisch bedrijf en is 
dan ook als dusdanig bestemd (bestemming 'Agrarisch'). Zie hiervoor ook de toelichting 
op de bestemming Agrarisch. 
 
De gebruiksgerichte paardenhouderij of de manege is, in tegenstelling tot de productie-
gerichte paardenhouderij, een toegelaten functie in het buitengebied, omdat deze niet 
als zodanig een agrarische functie hebben. Onderscheiden kunnen worden:  
 training- en handelsstallen, die zijn gericht op het rijden, trainen en africhten van 

paarden en/of de handel in paarden;  
 dienstverlenende paardenhouderijen, die zijn gericht op het aanbieden van stal-

ruimte zoals pensions en het bieden van rijonderricht en rijmogelijkheden aan men-
sen zonder eigen paard, zoals maneges;  

 het houden van paarden en pony's voor eigen gebruik; hieronder vallen ook oefenac-
commodaties van rijverenigingen. 

 
Een gebruiksgerichte paardenhouderij of een manege is niet aangemerkt als een agra-
risch bedrijf, omdat de gerichtheid op het voortbrengen van dieren hier volledig ont-
breekt. Maneges en paardenrecreatieverblijven worden beschouwd als toeristisch-re-
creatieve bedrijven (zie de bestemming Sport - Manege). 
 
Grote, bedrijfsmatige paardenhouderijen die vooral gericht zijn op trainen, stallen en 
verhandelen van paarden (gebruiksgerichte bedrijven) worden aangemerkt als bijzon-
dere paardenhouderij. Zij zijn niet als agrarisch aan te merken. Deze gebruiksgerichte 
paardenhouderijen zijn bestemd als Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf.  
 
Maneges vallen onder de categorie sportbestemming. Wanneer paardenhouderij een 
ondergeschikte (hobbymatige) functie is, wordt deze niet apart bestemd.  Met name 
bij deze laatste vorm van paardenhouderij zijn verlichte paardrijbakken een aandachts-
punt ten aanzien van effecten de directe omgeving (lichthinder).  
 
Paardrijbakken zijn in het buitengebied in beginsel bij alle bestemmingen waarbinnen 
wordt gewoond en alle agrarische bedrijven toegestaan via een afwijking, voor zover ge-
legen buiten het bouwblok. Binnen het bouwblok is een paardrijbak toegestaan bij 
recht. De paardrijbak zelf valt niet binnen de woonbestemming maar is een onderdeel 
van de agrarische bestemming. Om hinder te beperken worden voorwaarden in het be-
stemmingsplan opgenomen ten aanzien van verlichting en inpassing in het landschap. 

6.2.4  Boomteelt, houtteelt en andere opgaande meerjarige beplanting 
Deze vorm van productie heeft met name in een open landschap een grote ruimtelijke 
impact. Nieuwvestiging van boomteeltbedrijven is uitgesloten in de bestaande natuur-
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gebieden van de EHS en op esgronden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de be-
staande bedrijven. Deze mogen, net als in het bestemmingsplan 2006 worden voortge-
zet. Een kaart met daarop het bestaande sierteeltgebruik van percelen is aangegeven in 
bijlage 7 van de toelichting. 

6.2.5  Teeltondersteunende kassen 
Bij volwaardige agrarische bedrijven zijn teeltondersteunende kassen toegestaan tot een 
oppervlakte van maximaal 500 m2. Tijdelijke boog- of tunnelkassen zijn toegestaan tot 2 
meter. De verwachting is dat het aantal kassen niet zal toenemen. 

6.2.6  Hobbybedrijven en kleinschalige agrarische bedrijven 
Hobbybedrijven en kleinschalige agrarische bedrijven, die niet meer agrarisch in gebruik 
zijn,  worden bestemd volgens de feitelijke situatie. Voor de kleinste bedrijven is dit 
wonen, en anders agrarisch met de aanduiding 'bestaand erf' (6.2.1.).  
Bij de aanduiding "bestaand erf" is bepaald dat de bestaande bebouwde oppervlakte met 
ten hoogste 15% mag worden uitgebreid ten behoeve van dierwelzijn. Het gaat hier na-
melijk om zeer kleinschalige bedrijven zonder al te grote ontwikkelingsperspectieven 
waarvoor het zinvol wordt geoordeeld dat op voorhand slechts beperkte bouwmogelijk-
heden worden geboden. 

6.2.7  Nevenfuncties (verbreding) 
De landbouw in Tubbergen heeft de mogelijkheid om op een aantal manieren inkomsten 
uit niet-agrarische activiteiten te halen naast de agrarische hoofdfunctie. Het gaat om 
ondergeschikte functies, bijvoorbeeld op gebied van recreatie, kleinschalige horeca/lo-
gies, zorg of natuur- en landschapsbeleving. Productiegerelateerde detailhandel, klein-
schalige dagrecreatie en kleinschalige opwekking van duurzame energie zijn zonder 
meer toegestaan en overige kleinschalige (niet-agrarische) bedrijvigheid bij afwijking. 

6.2.8  Stoppende agrarische bedrijven 
Het aantal agrarische bedrijven blijft ook in de komende jaren afnemen. Voor de kwali-
teit van de leefomgeving is het van belang dat op de vrijkomende agrarische bedrijven 
functies terugkomen die passen in het landelijk gebied. Met wijzigingsbevoegdheden 
wordt op dit vlak maatwerk geleverd, naar bijvoorbeeld 'Wonen', 'Recreatie - Kampeer-
boerderij'.  
 
De gemeente heeft een “VAB+ beleid” (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) dat moge-
lijkheden biedt voor hergebruik (zie paragraaf Gemeentelijke niveau ). Kapitaalvernieti-
ging en verval/verkrotting kan zo worden voorkomen en men kan een aanvullend inko-
men verwerven (ook voor niet-stoppende agrarische bedrijven). Gedacht kan worden 
bijvoorbeeld aan verhuur van schuren aan derden. Bij hergebruik moet men wel voldoen 
aan diverse voorwaarden, evenals bij het vervangen van bestaande gebouwen door 
nieuwe. 
Bij vrijkomende agrarische bebouwing is het gewenst dat ontsierende bebouwing zo mo-
gelijk wordt gesloopt om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten. Dit 
wordt gemotiveerd in het VAB+ - beleid. Bij sloop van ontsierende bebouwing tot 2000 
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m³ mag 2000 m³ worden teruggebouwd. Bij meer sloop dan 2000 m³ mag 25% van de 
gesloopte bebouwing nieuw worden teruggebouwd. Deze 'saneringsregeling' heeft tot 
doel de verstening in het buitengebied te verminderen. De totale kwaliteit van de be-
bouwing moet hierdoor toenemen. 

6.3  Wonen 

Verspreid in het buitengebied liggen bedrijfswoningen (meest agrarisch) en burgerwo-
ningen. Woningen mogen een maximale inhoud hebben van 1.000 m3 ongeacht de vraag 
of sprake is van inwoning (m.u.v. landgoederen). De maximale inhoud is vergroot ten 
opzichte van het bestemmingsplan 2006 van 900 m3 naar 1000 m3 door de aanpassing 
van het bouwbesluit. De netto inhoud blijft hetzelfde en is inclusief aanbouw en aange-
bouwde bijgebouwen. De verschijningsvorm past binnen de gebiedskenmerken c.q. de 
omvang van woningen zoals die algemeen binnen de gemeente Tubbergen voorkomt.  
 
Agrarische bestemmingen kunnen worden gewijzigd naar de functie 'Wonen' (met een 
specifieke aanduiding). Bij burgerwoningen zijn, net als bij agrarische bouwvlakken, klein-
schalige bedrijfsactiviteiten na afwijking toegestaan (tot 500 m2). Boven de 500 m2 is hier-
voor een wijzigingsprocedure noodzakelijk. Tevens zijn aan huis verbonden beroepen toe-
gestaan.  
 

6.3.1  tweede bedrijfswoning 
Er wordt in principe geen medewerking verleend aan een nieuwe tweede bedrijfswo-
ning. Een tweede bedrijfswoning wordt alleen mogelijk gemaakt in de vorm van een 
aanbouw aan de eerste bedrijfswoning. Dit mag alleen bij agrarische bedrijven en alleen 
als het agrarische bedrijf zich zo ontwikkelt dat sprake is van een duurzaam meermans-
bedrijf (arbeidsbehoefte van minimaal twee voltijdse arbeidskrachten (V.A.K.) en een 
tweede woning uit oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk is. Er dient sprake te zijn 
van aanwezigheid van levende have. Ook is een  positief onafhankelijk deskundigenad-
vies nodig.  
 

6.3.2  plattelandswoning 
Sinds 1 januari 2013 is de 'Wet Plattelandswoningen' van kracht. Hierdoor wordt het 
mogelijk om een agrarische bedrijfswoning af te splitsen van een actief boerenbedrijf 
welke bewoond kan worden door derden zonder dat de bewoners van de woning be-
schermd worden tegen milieuhinder van het bedrijf. Deze woning mag vrijstaand wor-
den gerealiseerd. Het agrarische bedrijf waar de (voormalige) bedrijfswoning bij hoorde 
wordt zo niet beperkt in de bedrijfsvoering. Gemeente Tubbergen speelt met het be-
stemmingsplan beleidsmatig in op deze wetswijziging. Hiertoe is de aanduiding 'platte-
landswoning' binnen het agrarisch  bouwvlak van toepassing. De betreffende situaties 
zijn getoetst aan de omgevingsaspecten. Er is sprake van een goede ruimtelijke orde-
ning. Dit betekent dat de aanduiding geen extra belemmeringen voor de agrarische be-
drijfsvoering met zich meebrengt. 
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6.3.3  rood voor rood woningen 
In het buitengebied zijn een aantal woningen gerealiseerd middels de rood voor rood re-
geling. Voor deze woningen was de inhoudsmaat veelal vastgelegd in specifieke bestem-
mingsplanherzieningen. Onder de voorgaande rood voor rood regelingen betrof dit een 
inhoudsmaat van 750m³ dan wel 900m³, omdat dit destijds de maximaal toegestane wo-
ninginhoud was in het toen geldende bestemmingsplan Buitengebied. Nu de bouwmo-
gelijkheden voor woningen in het buitengebied zijn verruimd, en het niet noodzakelijk 
wordt gevonden om voor “oude” rood voor rood woningen afwijkende bouwmogelijk-
heden te blijven hanteren, krijgen deze woningen nu een reguliere woonbestemming. 

6.4  Natuur 

Bestaande natuurgebieden (en 'gewone' bossen groter dan 1 ha) en gebieden die reeds 
in eigendom van natuurbeherende instanties zijn en zijn aangewezen als nieuwe natuur, 
worden bestemd als 'Bos - Natuur'. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden 
van deze gebieden staan voorop. Vertrekpunt is bestaande bestemming uit het bestem-
mingsplan Buitengebied 2006.  

6.4.1  Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormt een verbinding tussen de belangrijkste na-
tuurgebieden in ons land. De EHS is een samenhangend netwerk van natuurgebieden 
met bestaande en potentiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel 
het veiligstellen van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. 
 
In de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' staat de begrenzing van de EHS opgeno-
men voor de bestaande, ingerichte natuurgebieden. Voor deze gebieden geldt een be-
houd, herstel of duurzame ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden of de be-
oogde 
natuurwaarden. 
 
De gebieden die zijn aangewezen als nog te realiseren EHS vallen niet onder deze dub-
belbestemming, deze vormen wel onderdeel van de EHS, maar door het huidige (vaak) 
agrarisch gebruik is er geen sprake van extra bescherming van natuurwaarden in het be-
stemmingsplan.  Bij aanleg en inrichting van deze gebieden is een wijziging van het be-
stemmingsplan nodig.  
 
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om 
agrarische bestemmingen uitwisselbaar te maken met 'Bos- en Natuur' en om de dub-
belbestemming 'Waarde - Ecologie' toe te kennen. 

6.5  Landschap 

Behoud van de landschapskarakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit vormen een belang-
rijk uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied van Tubbergen. De 
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hele gemeente wordt gekenmerkt door contrasten tussen het grootschalige open ont-
ginningslandschap en het kleinschalige (groene) kampenlandschap.  
 
De landbouw ligt grotendeels aan de basis van het huidige cultuurlandschap, speelt in 
belangrijke mate een rol in het onderhoud van het landschap en is nog steeds een be-
langrijke economische pijler in het gebied. Binnen randvoorwaarden is een gezonde 
landbouwsector dus belangrijk voor het behoud van het karakteristieke landschap. De 
kwaliteit van het landschap is van belang voor de groeiende toeristisch-recreatieve sec-
tor en maakt de gemeente tot een aantrekkelijke en veelzijdige woonomgeving.  
 
Het behoud van de landschappelijke kwaliteit is dus erg belangrijk. Ook het provinciaal 
beleid is gericht op het behoud van landschappelijke kernkwaliteiten. Het bestemmings-
plan is overwegend conserverend van aard en voorziet uitsluitend in perceelsgebonden 
ontwikkelingsruimte. Vanwege de impact op het open landschap worden in principe 
geen nieuwe agrarische bouwblokken toegestaan (per geval wordt een afzonderlijke af-
weging gemaakt en afzonderlijke procedure doorlopen). 
 
In het bestemmingsplan zijn bouwmogelijkheden toegekend onder voorwaarde van een 
goede landschappelijke inpassing, gebaseerd op het KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving) van de gemeente Tubbergen.   
 
Landschappelijke inpassing  
Voor de bestemmingen Agrarisch 1 en 2 geldt dat bij ontwikkelingen een goede land-
schappelijke inpassing van toepassing is.  Bij ontwikkelingen van 1000 m3 tot 3000 m3 
is het opstellen van een  erfinrichtingsplan noodzakelijk. Bij ontwikkelingen van meer 
dan 3000 m3 dient een landschapsplan te worden opgesteld. De voorwaarden waaraan 
een erfinrichtingsplan en een landschapsplan moeten voldoen staan in bijlage 4 Voor-
waarden landschappelijke inpassing van de toelichting uitgewerkt. 
 
Bestaande veldschuren (schuren buiten het bouwvlak) vallen onder de agrarische ge-
biedsbestemming.  De toegestane hoogte is lager dan de toegestane hoogte van de 
omringende bedrijfsgebouwen. Uitbreiding of het oprichten van nieuwe veldschuren is 
niet toegestaan vanwege de (verstorende) invloed op het landschap. Veldschuren zijn 
locatiegebonden. Ze kunnen dus niet worden verplaatst. Dit om het ruimtelijke beeld in 
het veld niet te veranderen en geen milieuhinder te kunnen veroorzaken op naastlig-
gende agrarische bedrijvigheid.  
 
Essencomplexen en bijbehorende steilranden zijn beschermd via een dubbelbestem-
ming ("Waarde - Essen"). Hier geldt onder andere een beperking aan bouwmogelijkhe-
den voor mestopslag en is een omgevingsvergunning verplicht voor het afgraven van het 
reliëf. 
 
Landschappelijke kenmerken (zoals bijvoorbeeld houtwallen) vallen onder de gebiedsbe-
stemmingen (Agrarisch - 1 en Agrarisch - 2)  en zijn middels een omgevingsvergunning 
beschermd. Houtwallen vormen het landschappelijke 'casco'. (Het 'casco' bestaat uit de 
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voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen).  De houtwallen mogen 
in principe niet worden gerooid (behalve voor onderhoud). Wel wordt het casco aange-
vuld als er houtkap buiten het casco plaatsvindt. De gemeentelijke cascobenadering is 
hiervoor de leidraad. De benadering is gericht op behoud en versterking van landschaps-
typen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen landschapselementen die deel 
uitmaken van het casco en behouden dienen te blijven en landschapselementen die 
geen deel uitmaken van het casco en verplaatst kunnen worden vanwege agrarische, 
economische, infrastructurele en andere maatschappelijke belangen. 
 
Het aanplanten van houtopstanden tot 1 hectare is vergunningsplichtig. Voor grotere 
oppervlakten moet de bestemming worden gewijzigd. 

6.6  Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 
De beschermingsregimes voor cultuurhistorische objecten zijn uit het bestemmingsplan 
2006 overgenomen. In het bestemmingsplan worden molenbiotopen (vrijwaringszone 
molenbiotoop) en het monumentaal complex Herinckhave beschermd.  
 
Karakteristieke panden en waardevolle hoofdvormen 
Er wordt in het bestemmingsplan geen regeling opgenomen voor karakteristieke pan-
den.  
Indien sprake is van waardevolle of karakteristieke hoofdvormen wordt het behouden 
hiervan gestimuleerd door extra bouw en gebruiksmogelijkheden mogelijkheid voor her-
bouw. 
Om te bepalen of er sprake is van een waardevolle hoofdvorm wordt verwezen naar de 
beeldcriteria die zijn opgesteld voor het buitengebied. Deze criteria zijn opgenomen als 
bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. Hierin wordt per landschapstype het 
gewenst beeld met de bijbehorende aandachtspunten beschreven. Dit hoofdstuk geldt 
als toetsingsinstrument voor waardevolle hoofdvormen. 
 
Landgoederen en historische buitenplaatsen  
Een historische buitenplaats kan een deel vormen van een landgoed. Het geheel wordt 
met name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, 
kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen, parkbossen en 
weiden. De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend, van terreinen (met be-
planting), lanen, water-partijen en -lopen, gebouwen, bouwwerken en ornamenten zijn 
opzet en ontwerp van tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch 
met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk geheel.  
Onderdeel van de historisch buitenplaats vormen die bouwwerken en tuinornamenten, 
die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting van de tuin- en 
of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijk bestem-
ming.  
Binnen de gemeente wordt Herinckhave bestemd als historische buitenplaats. De status 
van historische buitenplaats gaat verder dan enkel de opstallen. Het beoogt nadrukkelijk 
de relatie met de omgeving te beschermen. De begrenzing van de buitenplaatsen is dan 
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ook breder dan alleen de bebouwing.  
 
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het ensemble van huis, tuin en bijgebouwen 
te bestemmen als 'Wonen - Historische Buitenplaats'. De bijbehorende landerijen worden 
bestemd volgens het huidige functioneel gebruik. Deze gronden vallen onder de bestem-
ming 'Agrarisch' of 'Bos en natuur'. Het geheel van landhuis, tuinen en bijbehorende gron-
den krijgen een aanduiding 'specifieke vorm van waarde - Landgoed'. Hierdoor blijft de 
relatie met het huis behouden. 
 
Baasdam en Schultenwolde vallen niet onder de bestemming 'Wonen-Historische Buiten-
plaats', deze buitenhuizen krijgen een 'woonbestemming' . 
 
Archeologie 
Gemeente Tubbergen heeft een gemeentelijke archeologiebeleid (RAAP, Archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart, zie paragraaf Archeologie en cultuurhistorie). De 
gemeente is ingedeeld in verschillende beleidsregimes waarbij bij een bepaalde omvang 
van bodemingrepen (oppervlakte en diepte) een omgevingsvergunning moet worden 
aangevraagd en nader archeologisch onderzoek nodig is.  Dit beleid is doorgevoerd in 
het bestemmingsplan met dubbelbestemmingen.  
 
De vier verschillende beleidsregimes die worden onderscheiden zijn: 
 Beschermd archeologisch monument (vergunning noodzakelijk bij elke bodemin-

greep)  
 AMK-terreinen (omgevingsvergunning en onderzoek aan de orde bij bodemingrepen 

dieper dan  40 cm en groter dan 100 m2);  
 Hoge archeologische verwachtingswaarde (omgevingsvergunning en onderzoek aan 

de orde bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en groter dan 2.500 m2);  
 Lage en middelmatige archeologische verwachtingswaarde (omgevingsvergunning en 

onderzoek aan de orde bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en groter dan 5.000 m2). 
 

6.7  Water 

De diverse waterlopen zijn door het Waterschap onderverdeeld in hoofd- en detailwater-
lopen. Hoofdwaterlopen zijn waterlopen met een stroomgebied groter dan 1.000 hectare. 
Deze waterlopen hebben een debiet van > 5 m3 / sec. Het Waterschap noemt ze eerste 
en tweede soort waterlopen. Detailwaterlopen hebben een kleiner stroomgebied en wor-
den derde, vierde en vijfde soort waterlopen genoemd. Deze waterlopen hebben een 
stroomgebied tot 100 ha, en een debiet < 5 m3 / sec. 
In het bestemmingsplan zijn de grotere waterlopen en beken vastgelegd als Water I.  
 
Daarnaast worden ook beeklopen met een hoge landschappelijke of natuurlijke waarde 
opgenomen (de zogenaamde ecologisch waardevolle wateren), zodat bescherming van 
deze wateren wordt geborgd op bestemmingsplanniveau.  Dit wordt vastgelegd als Wa-
ter II. 
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Waterwingebieden worden aangeduid en het onttrekkinggebied rond deze waterwin-
ning (het grondwaterwingebied) wordt aangegeven. Daarmee wordt gebruik dat de 
functie van waterwingebied kan aantasten uitgesloten. 
 
Borging van overige relevante waterzaken wordt verzorgd door het waterschap. Zij ver-
zorgt de vergunningverlening inzake grondwateronttrekkingen en staat activiteiten als 
de aanleg van drainage en perceelssloten in bepaalde gebieden die in de Keur (verorde-
ning van waterschap met regels t.a.v. bescherming waterkeringen, watergangen en 
kunstwerken) zijn/worden opgenomen alleen toe met een keurontheffing. Voor som-
mige werkzaamheden is een aanlegvergunning noodzakelijk.  
 
Waterkwaliteit/waterwinning 
De Omgevingsverordening geeft aan dat in bestemmingsplannen wordt voorzien in een 
specifieke aanduiding voor waterwingebieden waarbij alleen functies zijn toegestaan die 
ten dienste staan aan de drinkwaterwinning. De waterwingebieden zijn onder een  ge-
biedsaanduiding gebracht ( milieuzone - waterwingebied) en ook het onttrekkinggebied 
rond de waterwinning (het grondwaterwingebied) is  als gebiedsaanduiding geregeld 
(milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied). Gebruiksvormen die de functie van wa-
terwingebied kunnen aantasten, zijn uitgesloten. Het bestemmingsplan levert geen ex-
tra belemmeringen voor het agrarisch gebruik. 

6.8  Recreatie en toerisme 

Alle recreatieterreinen gelegen in het buitengebied zijn in dit bestemmingsplan inbe-
stemd  op hoofdlijnen. De regeling in het bestemmingsplan maakt daarbij onderscheid 
tussen  vormen van verblijfsrecreatie naar werkelijk gebruik. Dit betekent een afzon-
derlijke bestemming voor: 
 verspreid voorkomende recreatiewoningen (Recreatie - Recreatiewoningen); 
 reguliere kampeerterreinen (Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein); 
 huisjesterreinen (Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen); 
 gemengd ( Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd). 
 
Het gemeentelijk beleid (Beleidsnota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2014) geldt 
als uitgangspunt voor het bestemmingsplan.  
 
Nieuwe locaties voor kleinschalig kamperen zijn na afwijking toegestaan bij agrarische be-
stemmingen en voormalige agrarische bedrijven (peildatum 28 december 1984) onder 
voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing.  Kamperen is niet toegestaan ter 
plaatse van dubbelbestemming ' Waarde -  Essen'. 
 
Nieuwe locaties voor camperplaatsen zijn na afwijking toegestaan bij agrarische bestem-
mingen en wonen, onder voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing. Onder-
scheid wordt gemaakt tussen GOP's (gereguleerde openbare camper plaatsen) waar cam-
pers 72 uur mogen verblijven en particuliere camperterreinen waar maximaal 25 plaatsen 
zijn. Campers zijn daarnaast ook toegestaan op de verblijfsrecreatieve kampeerterreinen.  
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Permanente bewoning 
Recreatiewoningen die vanaf 1994 permanent bewoond worden, zijn aangeschreven. 
Echter, recreatiewoningen die al langere tijd bewoond worden (vóór 1985), worden gele-
galiseerd. De gemeente acht het niet haalbaar hier nog met succes tegen op te treden. 
Voor deze recreatiewoningen is op de plankaart de aanduiding "permanente bewoning 
toegestaan" opgenomen. Aan bewoners van recreatiewoningen, waarvan de permanente 
bewoning is ontstaan tussen 1985 en 1994, is een persoonsgebonden gedoogbeschikking 
afgegeven. In deze gevallen is op de plankaart de aanduiding "permanente bewoning op 
basis van persoonsgebonden gedoogbeschikking opgenomen". 
Op deze manier zullen geen nieuwe gevallen van permanente bewoning ontstaan. Voor 
panden, die in het voorgaande plan niet positief bestemd waren en waarvan het gebruik 
als recreatiewoning al van voor 1985 dateert, is in het voorliggende bestemmingsplan ge-
kozen voor de bestemming "recreatiewoning" met de aanduiding "bestaande inhoud". 
Voor deze panden mag de bestaande inhoud niet vergroot worden. In bijlage is een over-
zicht van de permanente bewoning opgenomen. 

6.9  Niet agrarische bedrijven 

In het buitengebied  van Tubbergen komen diverse niet-agrarische bedrijven voor. Be-
staande niet-agrarische bedrijven worden aangeduid met het feitelijke huidige gebruik. 
Bij afwijking kan gelijkwaardige of lichtere bedrijvigheid worden toegestaan. Uitbreiding 
van bedrijfsbebouwing moet voldoen aan een goede landschappelijke inpassing.  
 
Bij een uitbreiding tussen de 1000 m3 en 3000 m3 moet een erfinrichtingsplan worden 
opgesteld. Bij een ontwikkeling waarbij sprake is van meer dan 3000 m3 uitbreiding 
dient een landschapsplan te worden opgesteld. De voorwaarden waaraan het land-
schapsplan en het erfinrichtingsplan moeten voldoen zijn opgenomen als bijlage 4 Voor-
waarden landschappelijke inpassing. 

6.10  Opwekking duurzame energie 

6.10  Opwekking duurzame energie 
In alle bestemmingen wordt kleinschalige opwekking van duurzame energie toegestaan. 
Het gaat onder andere om (bedrijfseigen) mestvergisting tot een  omvang van 25.000 
m3.  Daarvoor gelden onder meer voorwaarden ten aanzien van landschappelijke in-
passing, ontsluiting en het voorkomen van verstoring van het bodemarchief. Windener-
gie  is -vanwege de bijzondere landschappelijke ligging - niet toegestaan in gemeente 
Tubbergen . Dit geldt ook voor lage turbines. 
Zonnepanelen op kleinschalig niveau is toegestaan voor eigen gebruik. Dit mag niet in 
strijd zijn met de bestemming. 

6.11  Infrastructuur 

Alle wegen krijgen de bestemming 'Verkeer'. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
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verharde wegen en onverharde wegen. De onverharde wegen maken deel uit van het 
landschap en zijn het waard bewaard te blijven. Het is door het aangebrachte onder-
scheid niet mogelijk deze wegen te verharden, daarvoor is een bestemmingsplanherzie-
ning nodig. 
Om de infrastructuur in agrarisch gebied aan te kunnen passen zijn wijzigingsbevoegdhe-
den opgenomen in het bestemmingsplan om agrarische gebiedsbestemmingen te kunnen 
wijzigen naar 'Water', 'Verkeer' en 'Groen' en omgekeerd. Deze wijzigingsbevoegdheid is 
niet bedoeld voor de aanleg van nieuwe wegen of verbreding van bestaande wegen met 
mogelijk relevante gevolgen voor het milieu.  
 
Met de consequenties van het wegverkeerslawaai op geluidgevoelige functies, is in de 
planregels rekening gehouden. In de regels is vastgelegd dat (behoudens verbeteringen 
met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van geluidsoverlast) het weg-
profiel wat betreft de ligging, de breedte van rijbanen en het aantal rijstroken gehand-
haafd blijft. 
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE TOELICHTING 

7.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 
in het plangebied. Bij het opstellen van het plan is een zodanig plan beoogd dat enerzijds 
rechtszekerheid biedt aan de burgers, bedrijven en instellingen en dat anderzijds vol-
doende praktische mogelijkheden biedt om flexibel op aanpassingen te kunnen inspe-
len.  
 
In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het 
plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevings-
aspecten. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en be-
bouwingsmogelijkheden) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun 
juridische vertaling in het eigenlijke plan hebben gekregen.  

7.2  Planregels 

De planregels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per bestem-
ming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen worden benut. Naast 
de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels en gebruiksregels opgenomen. 
In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld 
aan de hoogte, omvang, nadere situering, diepte, aantal bouwlagen enzovoorts van ge-
bouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
 
In de regels is daarnaast een omgevingsvergunning opgenomen voor het uitvoeren van 
werk of van werkzaamheden, zoals het afgraven van gronden of het aanbrengen van 
diepwortelende beplanting. De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik 
binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel gebruik in strijd met alle 
binnen het plan opgenomen bestemmingen (algemene gebruiksregels). 

7.3  SVBP 2012 

Het bestemmingsplan is opgezet als een digitaal raadpleegbaar plan. Deze digitale versie 
is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen omtrent het bestemmings-
plan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de 
gemeente en met andere overheids-instanties. Het bestemmingsplan is opgezet volgens 
de verplichte landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). 
Deze standaard - welke slechts een systematische standaardisering betreft en geen in-
houdelijke standaard is verplicht in het nieuwe Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).  
 
In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving is het plan technisch als een digitaal 
raadpleegbare versie uitgevoerd en voldoet het  aan de eisen van DURP (digitale uit-
wisseling in ruimtelijke processen). Het plan kan in het informatiesysteem van de ge-
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meente en diverse andere overheden worden ingevoerd en worden ontsloten via inter-
net. Het vaststellen van een digitale versie is vanaf de invoering van de nieuwe Wro ver-
plicht. 

7.4  Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving 

Hieronder wordt uitgelegd uit welke onderdelen een bestemming bestaat. 
 
Doeleinden / bestemmingsomschrijving 
Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden ingericht, ge-
bruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. 
 
Bouwregels 
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn toege-
staan en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden. 
 
Afwijken van de bouwregels 
In sommige gevallen is het wenselijk meer toe te staan dan de bouwregels toelaten. 
Daarom kan in die gevallen, onder voorwaarden, afgeweken worden van de bouwregels. 
Van geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. 
 
Specifieke gebruiksregels 
In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig de bestem-
ming. Waar nodig zijn de gebruiksvormen genoemd die in ieder geval als strijdig met de 
bestemming moeten worden aangemerkt. 
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Van een aantal gebruiksvormen kan nu nog niet worden gezegd of ze aanvaardbaar zijn 
of niet. Voor dergelijke gebruiksvormen is een afwijking opgenomen. Er zijn ook ge-
bruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die vanwege een zorgvuldige af-
weging onder een afwijking zijn gebracht. De afwijking wordt afgegeven na een zorgvul-
dige afweging van waarden en functies in de bestemmingen. 
 
Scheiding tussen bouw- en gebruiksregels 
In de regels van het bestemmingsplan zit een scheiding tussen de bouw- en gebruiksre-
gels. De bouwregels zijn gekoppeld aan de functies in de bestemmingsomschrijving. 
Door deze scheiding mag ten behoeve van de extra gebruiksfuncties (via afwijken van de 
gebruiksregels) die zijn opgenomen in een bestemming niet worden gebouwd. Daarom 
staat in iedere bestemming vermeld dat de bouwregels ook gelden voor deze extra ge-
bruiksfuncties. 
 
Wijzigingsbevoegdheden 
Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen 
binnen de regels aangegeven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte procedurere-
gels. Voor zover het een wijziging binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het 
verwijderen van een aanduiding, staat deze in het betreffende artikel genoemd. Voor 



115402   blz 83  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

zover het een wijziging naar een andere bestemming betreft, kan deze in het betref-
fende artikel zijn opgenomen of in een algemeen artikel. 
 
 
Nadere eisen 
Hierin wordt aangegeven dat Burgemeester en Wethouders, na afweging van een aantal 
criteria, nadere eisen kunnen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing. 
De eisen kunnen echter alleen gesteld worden wanneer er ten aanzien van de plaats en 
de afmetingen van de bebouwing reeds een hoofdeis is opgenomen binnen de bestem-
ming. 
 
Overgangsbepaling 
Het overgangsrecht ziet op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een mel-
ding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar dat nu, vanwege een be-
stemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Ook tientallen 
jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn gebouwd, of langdurig 
aanwezig gebruik worden met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is er 
op gericht dat deze bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan 
wordt beëindigd, zodat de situatie in overeenstemming geraakt met de gegeven be-
stemming. In beginsel mogen de bouwwerken slechts in ondergeschikte mate gedeelte-
lijk worden vernieuwd en veranderd. Het is niet toegestaan om hiermee geheel of in 
stappen tot een nieuw bouwwerk te komen. 

7.5  Toelichting op de gebiedsbestemmingen 

7.5.1  Agrarisch -1 
In paragraaf Gebiedsbestemmingen is een nadere toelichting gegeven op de uitgangspun-
ten  betreffende de gebiedsbestemmingen. In paragraaf Toelichting onderdelen be-
stemmingsomschrijving zijn de onderdelen waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. 
In paragraaf Landbouw zijn de planuitgangspunten ten aanzien van de functie landbouw 
weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De gebiedsbestemming Agrarisch - 1 omvat de agrarische gebieden waar landbouw en 
landschap nevengeschikt zijn.  
 
De gronden die zijn inbestemd als "Agrarisch 1" zijn bestemd voor het agrarisch gebruik.  
De uitoefening van een agrarisch bedrijf is mogelijk  ter plaatse van de aanduiding 
“bouwvlak”.   
 
Agrarische bedrijfsvoering in de vorm van intensieve veehouderij is alleen toegestaan 
ter plaatse van de aanduiding  'intensieve veehouderij' en in de LOG-gebieden. Sier-
teelt- en/of boomkwekerijbedrijven zijn eveneens aangeduid (de aanduiding “specifieke 
vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”).  
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De kleinschalige agrarische bedrijven (bedrijven tussen 4 en 15 NGE)   binnen 'Agra-
risch 1' hebben de aanduiding 'bestaand erf' gekregen. Voor deze categorie geldt be-
perkte ontwikkelingsruimte voor het agrarisch bedrijf. Zie paragraaf Hobbybedrijven en 
kleinschalige agrarische bedrijven. 
 
Binnen het bouwvlak mag worden gewoond ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoe-
ring. Een uitzondering hierop is mogelijk binnen de aanduiding 'plattelandswoning'. Wo-
nen is hier ook toegestaan voor derden, die geen verbinding hebben met het agrarisch 
bedrijf. 
 
De bestemming "Agrarisch 1" is tevens gericht  op het behoud, het herstel en de ont-
wikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden alsmede doeleinden 
van agrarisch natuurbeheer zijn binnen deze agrarische gebiedsbestemming van onder-
geschikt belang. Tevens is ondermeer extensief dagrecreatief medegebruik toegestaan. 
Het gaat dan om medegebruiksvormen als wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën. 
Vis- of picknickplaatsen worden ook gerekend tot extensief dagrecreatief medegebruik.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgenomen. Gebou-
wen en overkappingen mogen  uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. 
Nieuwe kassen zijn niet toegestaan. Voor  maatvoering van een gebouw of een over-
kapping is in de regels een  bouwschema opgenomen.  
 
Afwijken van de bouwregels 
Er is een regeling opgenomen om af te wijken van de bouwregels. Zo is het mogelijk om 
onder voorwaarden met een omgevingsvergunning te bouwen buiten het bouwvlak. 
Deze afwijking van de bouwregels is niet van toepassing op gronden die zijn voorzien zijn 
van de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'. Ter plaatse van de dubbelbestemming 
'Waarde - Essen' mag de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank.  
Ook zijn er onder meer afwijkingsregelingen opgenomen voor de bouw van kassen,  
het vergroten van de bedrijfsgebouwen intensieve veehouderij in extensiveringsgebied, 
de bouw van een tweede bedrijfswoning en de bouw  van een nieuw boerderijpand na 
sloop voor het behoud van de hoofdvorm. Zie voor dit laatste ook paragraaf 6.6 Cultuur-
historie en archeologie. 
Serrestallen zijn met een afwijking mogelijk, waarbij moet worden voldaan aan de crite-
ria zoals opgenomen in de notitie 'Serrestallen in noord-oost Twente: maatwerk binnen 
heldere grenzen'. De notitie is opgenomen  als  notitie bijlage 7 Notitie serrestallen bij 
deze toelichting.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
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Afwijken van de gebruiksregels 
Er is een regeling opgenomen om met een omgevingsvergunning onder voorwaarden af 
te wijken van de gebruiksregels. Deze regeling is bedoeld voor het toestaan van: 
 een ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie; 
 de opslag van mest buiten het bouwvlak; 
 2 of 3 huishoudens ten behoeve van de instandhouding van het karakteristieke hoofd-

gebouw 
 een plattelandswoning; 
 het vergroten van de oppervlakte ten behoeve van containerteelt; 
 paardrijbakken; 
 nieuwe locatie voor kleinschalig kamperen (max 25 standplaatsen); 
 nieuwe locatie voor particuliere camperterreinen (max 25 standplaatsen). 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor een aantal werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht. Het 
betreft onder meer het kappen, rooien of vellen van bomen of houtgewas, het aanplanten 
van bomen of houtgewas ten behoeve van bosaanplant, het inrichten van gronden ten 
behoeve van natuurontwikkeling, het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter 
dan 100 m². Ook het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden, het dempen, vergra-
ven en/of graven van sloten, poelen en/of andere watergangen en/of -partijen en het 
aanleggen dan wel wijzigen van drainagesystemen is gekoppeld aan een omgevingsver-
gunning. Dit geldt ook voor het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, 
energie- en/of telecommunicatiekabels en/of -leidingen.' 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Binnen de bestemming 'Agrarisch - 1' zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om de be-
stemming onder voorwaarden te kunnen wijzigen. De wijzigingsbevoegdheden hebben 
betrekking op: 
 het  vergroten van het bouwvlak van het agrarisch bedrijf; 
 het verwijderen van de aanduidingen, intensieve veehouderij of bestaand erf;  
 wijziging situering bouwvlak; 
 functiewijziging naar sierteelt of boomkwekerijbedrijf; 
 het aanbrengen dan wel verwijderen van de aanduiding plattelandswoning; 
 het wijzigen naar bos of natuur binnen of buiten de  EHS; 
 de functiewijziging van een agrarisch bouwvlak naar wonen; 
 het vergroten van het bestemmingsvlak ten behoeve van het wonen; 
 het wijzigen van de bestemmingsvlakken ten behoeve van de bestemming bedrijf; 
 functieverandering naar niet agrarische bedrijvigheid in geval van volledige beëindi-

ging van het agrarisch bedrijf; 
 wijziging ten behoeve van ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie. 

7.5.2  Agrarisch - 2 
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In paragraaf 6.1 Gebiedsbestemmingen is een nadere toelichting gegeven op de uitgangs-
punten  betreffende de gebiedsbestemmingen. In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen 
bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen waaruit een bestemming bestaat, toege-
licht. In paragraaf 6.2 Landbouw zijn de planuitgangspunten ten aanzien van de functie 
landbouw weergegeven.  
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Bestemmingsomschrijving 
De gebiedsbestemming Agrarisch - 2 omvat de agrarische gebieden, die naast een land-
schappelijke waarde ook een natuurlijke waarde bezitten. Het gaat hierbij voornamelijk 
om brongebieden van beken en/of beekdalen (geheel of gedeeltelijk) en kwelgebieden. 
 
De gronden die zijn bestemd als "Agrarisch 2" zijn bestemd voor het agrarisch gebruik.  
De uitoefening van een agrarisch bedrijf is mogelijk  ter plaatse van de aanduiding 
"bouwvlak".  Agrarische bedrijfsvoering in de vorm van intensieve veehouderij is alleen 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding  'intensieve veehouderij'. Sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijven zijn eveneens aangeduid (de aanduiding "specifieke vorm van 
agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”). De kleinschalige agrarische 
bedrijven binnen 'Agrarisch 2' (bedrijven tussen 4 en 15 NGE) hebben de aanduiding 'be-
staand erf' gekregen. Zie paragraaf 6.2.6 Hobbybedrijven en kleinschalige agrarische be-
drijven. 
 
De bestemming "Agrarisch 2" is tevens gericht  op het behoud, het herstel en de ont-
wikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden alsmede doeleinden 
van agrarisch natuurbeheer zijn binnen de agrarische gebiedsbestemming 'Agrarisch 2' 
eveneens van belang.  Tevens is ondermeer extensief dagrecreatief medegebruik toe-
gestaan. Het gaat dan om medegebruiksvormen als wandelen, fietsen, paardrijden en 
kanoën. Vis- of picknickplaatsen worden ook gerekend tot extensief dagrecreatief mede-
gebruik.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgenomen. Gebou-
wen en overkappingen mogen  uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. 
Voor  maatvoering van een gebouw of een overkapping is in de regels een  bouw-
schema opgenomen.  
 
Afwijken van de bouwregels 
Er is een regeling opgenomen om af te wijken van de bouwregels. Zo is het mogelijk om 
onder voorwaarden met een omgevingsvergunning het bouwvlak te overschrijden. Deze 
afwijking van de bouwregels is niet van toepassing op gronden die voorzien zijn van de 
dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'.  
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Flank van de es zichtbaar 
 
Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Essen' mag de afwijkingsbevoegdheid 
uitsluitend wordt toegepast op de flank van de es.  Ook zijn er onder mee afwijkingsre-
gelingen opgenomen voor : 
 het vergroten van de bedrijfsgebouwen intensieve veehouderij in extensiveringsge-

bied; 
 de bouw van een tweede bedrijfswoning; 
 de bouw  van een nieuw boerderijpand na sloop voor het behoud van de hoofd-

vorm.  Zie voor dit laatste ook paragraaf 6.6 Cultuurhistorie en archeologie. 
 
Serrestallen zijn met een afwijking mogelijk, waarbij moet worden voldaan aan de crite-
ria zoals opgenomen in de notitie 'Serrestallen in noord-oost Twente: maatwerk binnen 
heldere grenzen'. De notitie is opgenomen  als  notitie bijlage 7 Notitie serrestallen bij 
deze toelichting.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
 



115402   blz 89  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

Afwijken van de gebruiksregels 
Er is een regeling opgenomen om met een omgevingsvergunning onder voorwaarden af 
te wijken van de gebruiksregels. Deze regeling is bedoeld voor het toestaan van: 
 een ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie; 
 de opslag van mest buiten het bouwvlak; 
 een tweede huishouding ( inwoning); 
 het vergroten van de oppervlakte ten behoeve van containerteelt; 
 paardrijbakken; 
 nieuwe locaties voor kleinschalig kamperen; 
 nieuwe locatie voor particuliere camperterreinen (max 25 standplaatsen). 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor een aantal werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht. Het 
betreft onder meer het kappen, rooien of vellen van bomen of houtgewas, het aanplanten 
van bomen of houtgewas ten behoeve van bosaanplant, het inrichten van gronden ten 
behoeve van natuurontwikkeling, het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of 
parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter 
dan 100 m². Ook het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden, het dempen, vergra-
ven en/of graven van sloten, poelen en/of andere watergangen en/of -partijen en het 
aanleggen dan wel wijzigen van drainagesystemen is gekoppeld aan een omgevingsver-
gunning. Dit geldt ook voor het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, 
energie- en/of telecommunicatiekabels en/of -leidingen.' 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Binnen de bestemming 'Agrarisch - 2' zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om de be-
stemming onder voorwaarden te kunnen wijzigen. De wijzigingsbevoegdheden hebben 
betrekking op: 
 het  vergroten van het bouwvlak van het agrarisch erf; 
 het verwijderen van de aanduidingen, intensieve veehouderij of bestaand erf ; 
 wijziging situering bouwvlak; 
 functiewijziging naar sierteelt of boomkwekerijbedrijf; 
 het aanbrengen dan wel verwijderen van de aanduding plattelandswoning; 
 het wijzigen naar bos of natuur binnen of buiten de  EHS; 
 de functiewijziging van een agrarisch bouwvlak naar wonen; 
 het vergroten van het bestemmingsvlak ten behoeve van het wonen; 
 het wijzigen van de bestemmingsvlakken ten behoeve van de bestemming bedrijf; 
 functieverandering naar niet agrarische bedrijvigheid in geval van volledige beëindi-

ging van het agrarisch bedrijf. 

7.5.3  Bos - Natuur 
 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.4 Natuur zijn de planuitgangs-
punten ten aanzien van de functies bos en natuur weergegeven.  
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Bestemmingsomschrijving 
Bestaande bossen en natuurgebieden worden bestemd als Bos - Natuur'. De bestem-
ming 'Bos - Natuur' betreft de bestaande gebieden met een ecologische functie, name-
lijk de bestaande natuurgebieden en de gebieden die reeds in eigendom zijn van de na-
tuurbeherende instanties en aangewezen als nieuwe natuur. Het behoud, herstel en 
ontwikkeling van de waarden van deze gebieden staan voorop. De gronden zijn naast 
natuur en  bosbouw ook bedoeld voor  houtproductie.  Het behoud, het herstel en 
de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waar-
den van de bos- en natuurgebieden is tevens  opgenomen in de bestemmingsomschrij-
ving. Extensief agrarisch medegebruik, en educatief medegebruik alsmede wegen en pa-
den behoren ook tot de bestemmingsomschrijving.  
 
Bouwregels 
Op de  als 'Bos - Natuur' bestemde gronden mogen geen gebouwen en overkappingen 
worden gebouwd. 
 
Specifieke gebruiksregels 
Het is niet toegestaan de als  'Bos - Natuur' bestemde gronden te gebruiken voor  ver-
blijfsrecreatieve doeleinden.  Ook het opslaan van mest en/of andere landbouwpro-
ducten is als strijdig gebruik aangemerkt, evenals het scheuren, het omzetten en/of an-
derszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een permanent ander ge-
bruik. Dempen van beken, plassen, sloten of andere watergangen is niet toegestaan.  
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor een aantal werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Het 
gaat onder meer om: 
 het aanleggen of verharden van wegen, voet-, fiets- en/of ruiterpaden of parkeerge-

legenheden; 
 het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
 het vellen, rooien, zaaien en aanplanten van bomen en andere houtopstanden' 
 het graven, vergraven, dan wel verbreden of dempen van watergangen en poelen. 

7.6  Toelichting op de overige bestemmingen 

7.6.1  Agrarisch - Paardenhouderij 
In paragraaf 4.3 Afwijken van de bouwregels zijn de hoofduitgangspunten voor dit be-
stemmingsplan nader toegelicht. In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmings-
omschrijving zijn de onderdelen waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 
6.2.3 Paarden zijn de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming weergege-
ven.  
 
Agrarisch - Paardenhouderij 
De bestemming ziet toe op de productiegerichte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
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ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhouderijen. Dit kan  al dan niet in combina-
tie met een agrarische bedrijfsvoering en manege-activiteiten zijn.  
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgenomen. Zo mag 
per bestemmingsvlak uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van het  
gebruiksgerichte paardenhouderijbedrijf worden gebouwd. Per bestemmingsvlak mag 
een bedrijfswoning worden gebouwd.  Voor de  maatvoering van een gebouw of een 
overkapping is in de regels een bouwschema opgenomen.  
 
 Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Er is een regeling opgenomen om met een omgevingsvergunning onder voorwaarden af 
te wijken van de gebruiksregels. Deze regeling is bedoeld voor het toestaan van: 
 de uitoefening van een paardenhouderijbedrijf in combinatie met een ondergeschikte  

VAB activiteit;  
 het gebruiken van de bedrijfswoning door meer dan één huishouden ten behoeve van 

inwoning. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van:  
 de functieverandering naar wonen. 

7.6.2  Bedrijf 
In paragraaf 4.3 Afwijken van de bouwregels zijn de hoofduitgangspunten voor dit be-
stemmingsplan nader toegelicht. In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmings-
omschrijving zijn de onderdelen waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 
6.9 Niet agrarische bedrijven zijn de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestem-
ming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
Bestaande niet-agrarische bedrijven zijn onder de bestemming Bedrijf gebracht en wor-
den aangeduid met het feitelijke en bestemde huidige gebruik. Bij afwijking kan gelijk-
waardige of lichtere bedrijvigheid worden toegestaan. Uitbreiding van bedrijfsbebou-
wing  is alleen maar mogelijk middels een partiële herziening en moet voldoen aan een 
goede landschappelijke inpassing, én eventueel een investering in de ruimtelijke kwali-
teit van de groene omgeving 
zoals onder andere verwoord in het eerder genoemde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 
(KGO zie paragraaf 4.3 Provinciaal niveau). 
 
Bouwregels 
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Per bestemmingsvlak mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 
één bedrijf worden gebouwd.  De aanduiding "gebouwen uitgesloten" geeft aan dat 
daar  geen gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd.  
 Per bedrijf is één  bedrijfswoning toegestaan, tenzij het bestaande aantal bedrijfswo-
ningen meer bedraagt. De aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten'', betekent dat  daar 
geen bedrijfswoning is toegestaan.  
 
De oppervlaktemaat die op de verbeelding is weergegeven geeft de maximaal te bebou-
wen oppervlakte aan. Voor de maatvoering van een gebouw of een overkapping is in de 
regels een bouwschema opgenomen.   
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Er is een regeling opgenomen om met een omgevingsvergunning onder voorwaarden af 
te wijken van de gebruiksregels. Deze regeling is bedoeld voor het toestaan van: 
 Gelijkwaardige bedrijvigheid 
 Inwoning meerdere huishoudens. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van:  
 het vergroten van de oppervlakte van  bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
 de functieverandering naar wonen; 
 het wijzigen van het bestemmingsvlak.  

7.6.3  Bedrijf - Mijnbouw 
 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht.  
 
Bestemmingsomschrijving 
In het buitengebied komen terreinen en voorzieningen voor die bedoeld zijn voor mijn-
bouwactiviteiten. Het gaat om boorlocaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM). Deze locaties zijn onder de bestemming Bedrijf - Mijnbouw gebracht. Boorlocaties 
die tevens in gebruik zijn ten behoeve van de gaswinning zijn als zodanig aangeduid (de 
aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - gaswinning").  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen zin bouwregels opgenomen. 
Er mogen binnen deze bestemming geen bedrijfswoningen worden gebouwd.  
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
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werkzaamheden 
Voor een aantal werken en werkzaamheden is -voor zover dit niet ten dienste staat van 
de mijnbouwactiviteiten- een omgevingsvergunning vereist. Het gaat daarbij om:  
 het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, 

egaliseren, afgraven of ophogen; 
 het uitvoeren van heiwerkzaamheden; 
 het aanleggen van kabels en leidingen; 
 het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 

bestaande watergangen. 

7.6.4  Bedrijf - Nutsvoorziening 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening is toegekend aan voorzieningen met een open-
baar nut, zoals de  grote transformatorhuisjes (groter dan 50 m3) en schakelstations ten 
behoeve van de levering van elektriciteit. De bestemming ziet toe op terreinen ten be-
hoeve van de energievoorziening en/of waterregulering. 
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgenomen. 
Er mogen geen bedrijfswoningen binnen deze bestemming worden gebouwd.  
 

7.6.5  Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie 
Bestemmingsomschrijving 
De rioolzuiveringsinstallatie aan de Huyerenseweg 8 is onder de bestemming Bedrijf - Ri-
oolzuiveringsinstallatie gebracht.  
 
Bouwregels  
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Be-
drijfswoningen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan. De oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding "maximum opper-
vlakte (m2)" aangegeven oppervlakte.   

7.6.6  Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen 
Bestemmingsomschrijving 
De aanwezige tankstations  in het buitengebied zijn bestemd als Bedrijf - Verkooppunt 
motorbrandstoffen . De verkoop van lpg is uitgesloten tenzij op 
de verbeelding de aanduiding "verkooppunt van motorbrandstoffen met lpg" voorkomt. 
Het aanwezige vulpunt voor lpg of ondergrondse opslagtank of afleverzuil, met de daar-
bij behorende zone is eveneens aangegeven op de verbeelding. 
 
Bouwregels 
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Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen zijn bouwregels opgesteld. Bedrijfswoningen 
zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.  
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7.6.7  Cultuur en ontspanning 
Deze bestemming geldt voor bijvoorbeeld centra voor kunst & cultuur. Deze bestem-
ming regelt de sociaal-culturele voorzieningen.  

7.6.8  Detailhandel 
Bestemmingsomschrijving 
Verspreid in het buitengebied komt detailhandel voor. De detailhandelsbedrijven in het 
buitengebied zijn onder de bestemming Detailhandel gebracht.  Per bedrijf is één be-
drijfswoning toegestaan, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-ver-
bonden beroep of bedrijf en/of bed and breakfast.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgenomen. Per be-
stemmingsvlak mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, tenzij het be-
staande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt. Ook zijn er situaties waarbij geen be-
drijfswoning is toegestaan. Dan is dit eveneens op de verbeelding aangegeven.  
De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal de op de verbeelding opge-
nomen oppervlaktemaat. Voor de maatvoering van een gebouw of een overkapping is 
een  bouwschema opgesteld.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Om de mogelijkheid toe te staan de bedrijfswoning te  gebruiken door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen.  
Deze afwijking kan uitsluitend worden toegepast ten behoeve van de huisvesting van 
een tweede (huishouden van een) persoon. Er moet sprake blijven van één hoofdtoe-
gang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit rechtstreekse 
toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft.  
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen ten behoeve van: 
 het vergroten van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen;  
 het onder voorwaarden wijzigen van de bestemming 'Detailhandel' ten behoeve van 

een functieverandering in de bestemming 'Wonen', met omliggende gebiedsbestem-
mingen ('Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2') , al dan niet in combinatie met een aanduiding 
ten behoeve van een VAB activiteit. 

7.6.9  Detailhandel - Tuincentrum 
Bestemmingsomschrijving 
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In het plangebied bevindt zich een aantal tuincentra.  De tuincentra in het buitenge-
bied zijn onder de bestemming Detailhandel - Tuincentrum gebracht. De bestemming is 
gericht op het kweken van bloemen en planten. Detailhandel, kantoorruimten, kantine-
voorzieningen, ondergeschikte horecadoeleinden en opslagvoorzieningen vallen even-
eens onder de bestemming. De detailhandel moet gericht zijn op artikelen en accessoi-
res die met tuinbewerking of inrichting van tuinen verband houden.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Per be-
stemmingsvlak mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd, tenzij het be-
staande aantal bedrijfswoningen meer bedraagt. De oppervlakte van de bedrijfsgebou-
wen bedraagt  maximaal de op de verbeelding opgenomen oppervlaktemaat. Voor de 
maatvoering van een gebouw of een overkapping is een bouwschema opgesteld.   

7.6.10  Groen 
Bestemmingsomschrijving 
Afschermende beplanting en bebossing rondom bijvoorbeeld agrarische bouwvlakken en 
recreatieterreinen is onder de bestemming Groen gebracht. Ter plaatse van de aandui-
ding "parkeerterrein" zijn parkeervoorzieningen toegestaan. Wegen en paden, nutsvoor-
zieningen en water zijn ook binnen de bestemming toegestaan.  
 
Bouwregels 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming 'Groen' onder voor-
waarden te kunnen  wijzigen in  de bestemming 'Agrarisch - 1'  of de bestemming 
'Agrarisch - 2'. Deze wijziging mag uitsluitend worden toegepast, wanneer een bestem-
mingswijziging noodzakelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur. 

7.6.11  Horeca 
Bestemmingsomschrijving 
De horecabedrijven in het buitengebied zijn onder de  bestemming Horeca gebracht. 
Daarbij kan het gaan om cafés, restaurants (geen afhaalrestaurants), hotels en/of pensi-
ons, dan wel een combinatie daarvan. Discotheken en/of bardancings zijn hier niet toe-
gestaan. 
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Per be-
stemmingsvlak mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd, tenzij het be-
staande aantal meer bedraagt. De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt maxi-
maal de op de verbeelding opgenomen oppervlaktemaat. Voor de maatvoering van een 
gebouw of een overkapping is een bouwschema opgesteld.  
 
Specifieke gebruiksregels 
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Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en 
toegelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn al-
leen toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden 
zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om -onder voorwaarden- de inwoning van 
meerdere huishoudens binnen de bedrijfswoning mogelijk te maken. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen ten behoeve van: 
 het vergroten van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
 het onder voorwaarden wijzigen van de bestemming 'Horeca' ten behoeve van een 

functieverandering in de bestemming 'Wonen' met omliggende gebiedsbestemmin-
gen ('Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2'), al dan niet in combinatie met een aanduiding 
ten behoeve van een VAB activiteit. 

7.6.12  Maatschappelijk 
Bestemmingsomschrijving 
Gebouwen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen zijn onder de bestemming 
Maatschappelijk gebracht. Het gaat om gebouwen met een culturele, sociale en/of een 
algemeen maatschappelijke functie. 
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen  zijn bouwregels opgesteld. Be-
drijfswoningen zijn niet toegestaan. De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 
maximaal de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Verblijfsrecreatieve doeleinden, zelfstandige detailhandel, zelfstandige horecadoelein-
den en  bewoning is binnen de bestemming 'Maatschappelijk' niet toegestaan.  

7.6.13  Maatschappelijk - Begraafplaats 
Bestemmingsomschrijving 
De begraafplaats aan de Hardenbergerweg met de bijbehorende groenvoorzieningen zijn 
onder de bestemming Maatschappelijk - Begraafplaats gebracht.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Bedrijfs-
woningen zijn niet toegestaan.  
 

7.6.14  Maatschappelijk - Molen 
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De molens in het plangebied mogen worden gebruikt ten behoeve van energieopwek-
king, recreatie, wonen en detailhandel. 
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7.6.15  Recreatie - Dagrecreatie 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De dagrecreatieve terreinen zijn onder deze bestemming gebracht.  

7.6.16  Recreatie - Recreatiewoningen 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De zelfstandige recreatiewoningen in het buitengebied zijn onder de bestemming Recre-
atie - Recreatiewoningen gebracht. Permanente bewoning is niet toegestaan, uitgezon-
derd die gevallen zijn aangeduid op de verbeelding met de aanduiding: 'specifieke vorm 
van wonen- permanente bewoning' . 
 
De recreatiewoningen die zijn aangeduid "specifieke bouwaanduiding - bestaande in-
houd" betreft gebouwen waarvan het gebruik als recreatiewoning al van voor 1985 da-
teert. Door deze woningen te bestemmen als Recreatie-Recreatiewoning mag het ge-
bruik als recreatiewoning worden voortgezet,  maar dan binnen de bestaande inhoud.  
Voor deze panden mag de bestaande inhoud dus niet vergroot worden. (Een vergroting 
tot 300 m3 is niet aan de orde).  

7.6.17  Recreatie-Tipi 
De voor 'Recreatie - Tipi' aangewezen gronden zijn bestemd voor het recreatief verblijf in 
tipi's met bijbehorende bebouwing en voorzieningen. Deze bestemming geldt voor een 
specifiek kampeerterrein. 

7.6.18  Recreatie - Verblijfsrecreatie 
De bestemming Recreatie- Verblijfsrecreatie geldt voor een specifiek kampeerterrein, zo-
als op de kaart aangegeven. De regels zijn specifiek op dit terrein afgestemd.  

7.6.19  Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De gemengde verblijfsrecreatieve terreinen zijn onder de bestemming Recreatie - Ver-
blijfsrecreatie gemengd gebracht. deze terreinen zijn bedoeld voor kamperen, stacara-
vans, trekkershutten en recreatiewoningen. Ook is de bestemming gericht op het behoud, 
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het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden. 
Bouwregels 
Voor de recreatiewoningen zijn specifieke bouwregels opgenomen. Het maximaal aantal 
recreatiewoningen per terrein is op de verbeelding aangegeven. De inhoud van een re-
creatiewoning bedraagt maximaal 300 m³ . Goot- en bouwhoogte zijn respectievelijk 
maximaal 3 en 5 meter. De onderlinge afstand tussen recreatiewoningen bedraagt mini-
maal 3 meter.  
 
De   oppervlakte van een trekkershut bedraagt maximaal 30 m², de bouwhoogte is 
maximaal  4,0 meter.  
 
Voor de  maatvoering van een bouwwerk is een bouwschema opgesteld.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Het gebruik van de recreatiewoningen voor permanente bewoning alsmede het gebruik 
van de recreatiewoningen voor de huisvesting van elders werkzaam zijnde (tijdelijke) 
werknemers is aangemerkt als strijdig gebruik.  
 
De bedrijfswoning mag, onder voorwaarden, worden gebruikt voor de uitoefening van 
een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf. Ook mag de bedrijfswoning onder voorwaar-
den worden gebruikt ten behoeve van  bed and breakfast. Hierbij zijn 8 slaapplaatsen 
toegestaan. Ook is binnen deze bestemming detailhandel toegestaan. voorwaarde daarbij 
is dat de winkelvloeroppervlakte maximaal 100 m² per terrein is, en dat de detailhandel 
uitsluitend voor de recreanten van het betreffende recreatieterrein is bedoeld.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels zodat onder 
voorwaarden:  
 de bedrijfswoning kan worden gebruikt door meer dan één huishouden ten behoeve 

van inwoning; 
 afschermende beplanting kan worden verwijderd.  
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor enkele werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Het  gaat 
onder meer om: 
 het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
 het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden; 
 het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Er zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen om onder voorwaarden:  
  de omvang van een bouwvlak of de bouwvlakken  met ten hoogste 20% te vergro-

ten;  
 de situering van de bouwvlakken te wijzigen. De omvang van de bouwvlakken moet 

daarbij wel gelijk blijven.  
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7.6.20  Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De  kampeerterreinen in het plangebied zijn onder de bestemming Recreatie - Verblijfs-
recreatie kampeerterrein gebracht. De  gronden zijn, behalve voor het kamperen, te-
vens  bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en 
landschappelijke waarden. Trekkershutten zijn binnen deze bestemming toegestaan, sta-
caravans niet.  
 
Bouwregels 
De   oppervlakte van een trekkershut bedraagt maximaal 30 m², de bouwhoogte is 
maximaal  4,0 meter.  
 
Op kampeerterreinen met een omvang kleiner dan of gelijk aan 5 hectare mag  één be-
drijfswoning worden gebouwd. Voor de  maatvoering van een bouwwerk is een bouw-
schema opgesteld.  
 
Specifieke gebruiksregels 
De bedrijfswoning mag, onder voorwaarden, worden gebruikt voor de uitoefening van 
een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf. Ook mag de bedrijfswoning (zoals elke woning) 
onder voorwaarden worden gebruikt ten behoeve van  bed and breakfast. Hierbij zijn er  
ten hoogste 8 slaapplaatsen toegestaan. 
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels zodat onder 
voorwaarden:  
 de bedrijfswoning kan worden gebruikt door meer dan één huishouden ten behoeve 

van inwoning; 
 afschermende beplanting kan worden verwijderd. 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor enkele werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Het  gaat 
onder meer om:  
 het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
 het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden; 
 het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas. 

7.6.21  Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
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Bestemmingsomschrijving 
De verblijfsrecreatieve terreinen met uitsluitend recreatiewoningen zijn onder de be-
stemming Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen gebracht. De bestemming is 
bedoeld voor  recreatiewoningen. Ook het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de natuurlijke en landschappelijke waarden  behoort tot de  bestemmingsomschrij-
ving.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van recreatiewoningen zijn bouwregels opgesteld. Het aantal recreatie-
woningen bedraagt  per terrein ten hoogste 20 per hectare. De inhoud van een recrea-
tiewoning bedraagt maximaal 300 m³.  Goot- en bouwhoogte van een recreatiewoning 
bedragen respectievelijk maximaal 3 en 5 meter. De onderlinge afstand tussen recreatie-
woningen bedraagt minimaal  3 meter. Vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan. 
Afwijken van de bouwregels is mogelijk voor familiehuizen, de inhoud hiervoor is maxi-
maal 700 m³. 
 
Specifieke gebruiksregels 
Het gebruik van de recreatiewoningen voor permanente bewoning alsmede het gebruik 
van de recreatiewoningen voor de huisvesting van elders werkzaam zijnde (tijdelijke) 
werknemers is aangemerkt als strijdig gebruik.  
 
De bedrijfswoning mag, onder voorwaarden, worden gebruikt voor de uitoefening van 
een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf. Ook mag de bedrijfswoning onder voorwaar-
den worden gebruikt ten behoeve van  bed and breakfast. Hierbij zijn er  ten hoogste 
8 slaapplaatsen in een bedrijfswoning toegestaan.  
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor enkele werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Het  gaat 
onder meer om: 
 het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
 het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden; 
 het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas. 

7.6.22  Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 
Deze gronden zijn bestemd voor verblijfsrecreatieve gebouwen op een specifiek kampeer-
terrein.  

7.6.23  Recreatie - Volkstuinen 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.8 Recreatie en toerisme zijn 
de planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
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De in het plangebied gelegen volkstuinen  zijn onder de bestemming Recreatie - Volks-
tuin gebracht. De gronden zijn bestemd voor volkstuinenterreinen, met daarbij het be-
houd van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de volkstui-
nenterreinen.  Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd.  

7.6.24  Sport 
Bestemmingsomschrijving 
De sport- en speelterreinen in het buitengebied zijn onder de bestemming Sport 
gebracht. Wegen en paden, water, parkeervoorzieningen en kantines en kleedruimtes 
vallen onder de bestemmingsomschrijving.  
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Bedrijfs-
woningen zijn niet toegestaan.  

7.6.25  Sport - Klootschietbaan 
Bestemmingsomschrijving 
In het buitengebied bevinden zich enkele klootschietbanen. Deze zijn onder een speci-
fieke bestemming gebracht, namelijk Sport - Klootschietbaan. 
 
Bouwregels 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen zijn bouwregels opgesteld. Bedrijfs-
woningen zijn niet toegestaan.   

7.6.26  Tuin 
 
De bestemming Tuin is toegekend aan gras- en bloemenweiden bij een woning. Het be-
treft een specifieke situatie. 

7.6.27  Verkeer 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.11 Infrastructuur zijn de 
planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
Alle verharde wegen in het buitengebied zijn onder de bestemming Verkeer gebracht. 
Ook sloten, bermen en beplanting vallen hieronder, evenals bruggen, viaducten, dammen 
en duikers.  Binnen de bestemming mag niet worden gebouwd.  
 

7.6.28  Verkeer - Onverhard 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.11 Infrastructuur zijn de 
planuitgangspunten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
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Bestemmingsomschrijving 
De onverharde paden in het plangebied zijn onder de bestemming Verkeer - Onverhard 
gebracht. Naast de onverharde (ontsluitings)wegen is de bestemming bedoeld voor het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en cultuur-
historische waarden van deze onverharde wegen en paden. Sloten, bermen en beplanting 
alsmede dammen en duikers vallen ook onder de bestemming. Binnen deze bestemming 
mag niet worden gebouwd.  
 

7.6.29  Water - 1 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.7 Water zijn de planuitgangs-
punten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De grotere  waterlopen zoals kanalen, sloten, vaarten  (water met een wateraan- of 
afvoerende functie)  zijn onder de bestemming  Water - 1 gebracht. De bestemming  
is gelegd op de bestaande watergangen van de 1e en 2e soort (voor een toelichting zie 
paragraaf 6.7 Water ). De bijbehorende kaden, dijken en oeverstroken zijn ook als zoda-
nig bestemd. De bestemming is mede gericht op het behoud van de natuurlijke en land-
schappelijke waarden. Binnen de bestemming mag niet worden gebouwd.   

7.6.30  Water - 2 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.7 Water zijn de planuitgangs-
punten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
Aan waterlopen, die in het Waterbeheerplan aangeduid zijn als belevingswater,is de be-
stemming  Water - 2. toegekend. Deze bestemming is gelegd op de beken en kleine 
watergangen met een landschappelijke en ecologische waarde. De bestemming is mede 
gericht op het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Binnen de be-
stemming mag niet worden gebouwd.   

7.6.31  Wonen 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.3 Wonen zijn de planuitgangs-
punten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De burgerwoningen in het buitengebied zijn onder de bestemming Wonen gebracht.  
De woonfunctie kan bij recht gecombineerd worden met een aan-huis-verbonden beroep 
of bedrijf. Ook  bed and breakfast en bestaande kleinschalige kampeerterreinen zijn bij 
de woonfunctie toegestaan. Nieuwe kleinschalige kampeerterreinen zijn via een afwijking 
mogelijk. Overige bedrijfsmatige activiteiten bij de woonfunctie zijn specifiek aangeduid.  
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Bouwregels 
De bouwregels zijn opgesplitst in bouwregels voor: 
 Hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken; 
 Vrijstaande bijbehorende bouwwerken; 
 Andere bouwwerken. 
 
Voor het bouwen  van een hoofdgebouw gelden onder meer de volgende bouwregels: 
 als hoofdgebouw mag uitsluitend een woonhuis worden gebouwd; 
 per bestemmingsvlak mag maximaal één woonhuis met één woning worden gebouwd 
 wanneer de aanduiding "maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden" op de 

verbeelding is aangebracht, mag per bestemmingsvlak het genoemde maximum aan-
tal woonhuizen aaneengebouwd worden; 

 de inhoud van een woning bedraagt maximaal 1.000 m³; 
 de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 4 meter; 
 de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 9 meter; 
 de bouwhoogte van een aangebouwd bouwwerk is ten minste 1 meter lager dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw.  
 
Bij de aanduiding 'maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden' geldt dat na sloop 
de woningen weer aaneen moeten worden teruggebouwd. Het hoofdgebouw moet wor-
den teruggebouwd op de situering van bestaande hoofdgebouw. Dit is om te voorkomen 
dat bij een aanduiding 'twee aan een' na sloop een vrijstaand woonhuis teruggebouwd 
kan worden. Een tweede reden waarom hiervoor is gekozen is het voorkomen dat het 
hoofdgebouw in de richting van een bestaand agrarisch bedrijf verplaatst. De milieusitu-
atie van het agrarische bedrijf mag hierdoor niet verslechteren. 
 
Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning is het onder voorwaarden mogelijk af te wijken van de 
bouwregels als het gaat om: 
 Situering hoofdgebouw; 
 Vergroten inhoud woongedeelte binnen een hoofdgebouw; 
 Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken; 
 Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken in relatie tot veldschuren. 
 
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en toe-
gelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn alleen 
toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan -onder voorwaarden- worden afgeweken van de ge-
bruiksregels waardoor het mogelijk wordt de woning te gebruiken voor kleinschalige be-
drijfs- of recreatieve functies bij het wonen. Er mag in dat geval niet meer dan 500 m² 
vloeroppervlakte worden gebruikt voor deze kleinschalige functies. Een nieuwe locatie 
voor particuliere camperterreinen (max 25 standplaatsen) is ook mogelijk. Ook kan met 
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een omgevingsvergunning  -onder voorwaarden- worden afgeweken van de gebruiksre-
gels waardoor het mogelijk wordt de woning te gebruiken door twee huishoudens. Als er 
sprake is van een cultuurhistorisch waardevol hoofdgebouw (indien de hoofdvorm vol-
doet aan de beeldcriteria voor het buitengebied (zie bijlage 6 Beeldcriteria buitengebied) 
kan met een omgevingsvergunning -onder voorwaarden- de woning worden gebruikt 
door twee of drie huishoudens.  

 
Wijzigingsbevoegdheid 
Binnen de bestemming zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen die het onder voorwaar-
den mogelijk maken om: 
 Wijzigen naar bedrijfs- of recreatievefunctie bij het wonen 
 Plattelandskamers/-appartementen als hoofdactiviteit 
 Wijzigen bedrijfsbeëindiging 
 

7.6.32  Wonen - Historische buitenplaats 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.3 Wonen zijn de planuitgangs-
punten ten aanzien van deze bestemming  weergegeven.  
 
Bestemmingsomschrijving 
De bestaande landgoederen in het buitengebied zijn onder de bestemming Wonen - His-
torische buitenplaats gebracht. Het gaat om het landgoed: landgoed Herinckhave. De be-
stemming geldt voor het ensemble van huis, tuin en bijgebouwen. 
Binnen de bestemming is een landgoed toegestaan, al dan niet in combinatie met ruimte 
voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, bed & breakfast, kleinschalige kampeer-
terreinen en/of sociaal-culturele doeleinden. 
Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waar-
den zijn ook onder de Bestemmingsomschrijving gebracht.   
 
De cultuurgrond behorende bij het landgoed maakt onderdeel uit van de aanduiding 'spe-
cifieke vorm van waarde - landgoed'. Hierbij wordt het behoud, het herstel en de ontwik-
keling van de landschappelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bossages nage-
streefd. Agrarisch medegebruik en dagrecreatief medegebruik zijn binnen de bestemming 
toegestaan.  
 
Bouwregels 
binnen de bestemming 'Wonen - Historische buitenplaats' zijn bouwregels opgenomen 
voor: 
 Hoofdgebouwen 
 Bijbehorende bouwwerken 
 Andere bouwwerken 
 
Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels zodat  -onder 
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voorwaarden- de  oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken wordt vergroot. De 
vergroting mag niet meer bedragen dan 10% en moet ten behoeve van een goed beheer 
en onderhoud zijn.  
 
Specifieke gebruiksregels 
Bij de specifieke gebruiksregels wordt onderscheid gemaakt tussen strijdig gebruik en toe-
gelaten gebruik. Activiteiten aangegeven als strijdig zijn niet toegestaan of  zijn alleen 
toegestaan via een omgevingsvergunning, omdat er voorwaarden aan verbonden zijn.  
 
Afwijken van de gebruiksregels 
Om de economische waarde van het landgoed te behouden en versterken kan door mid-
del van het afwijken van de gebruiksregels, en met het overleggen van een landgoedver-
sterkingsplan, afgeweken worden het gestelde gebruik. Extra mogelijkheden voor recrea-
tieve/ economische  ontwikkelingen kunnen worden geboden. 

7.6.33  Leiding - Gas 
De dubbelbestemming  Leiding - Gas heeft betrekking op de in het plangebied voorko-
mende hoofdgastransportleidingen met de daarbijbehorend veiligheidszones. De rege-
ling voorziet in de aanwezigheid van deze functie en in de bescherming ervan door mid-
del van een veiligheidszone op de verbeelding:   binnen een bebouwingsvrije zone van 
5 meter aan weerszijden van de leidingen mogen geen gebouwen en bouwwerken wor-
den gebouwd, anders dan ten behoeve van de leidingen. Voor werkzaamheden die scha-
delijk kunnen zijn voor de leidingen, is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. 
Dit voorkomt dat er werkzaamheden plaatsvinden, die schade kunnen veroorzaken aan 
de gasleiding.  

7.6.34  Leiding - Hoogspanningsverbinding 
De hoogspanningsverbindingen die door het plangebied lopen, hebben de dubbelbe-
stemming Leiding - Hoogspanningsverbinding.  Evenals voor de andere nutsvoorzienin-
gen geldt dat binnen de op de verbeelding aangegeven strook geen gebouwen en bouw-
werken mogen worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de hoogspanningsverbin-
ding. Voor werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn voor de hoogspanningsverbindin-
gen, is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. Dit voorkomt dat er werkzaam-
heden plaatsvinden, die schade kunnen veroorzaken aan hoogspanningsverbinding.   

7.6.35  Leiding - Water 
De grotere waterleidingen in het plangebied zijn bestemd als Leiding - Water. Aan be-
paalde werkzaamheden, zoals bepaalde graafwerkzaamheden, is een vergunningen-
plicht gekoppeld. Hierdoor wordt voorkomen dat leidingen eventueel beschadigd wor-
den. Op deze manier worden de leidingen beschermd. 

7.6.36  Waarde - Archeologie 1 
Voor de toekenning van de dubbelbestemmingen archeologie is het gemeentelijk arche-
ologiebeleid (archeologische verwachtings- en advieskaart)  gevolgd, zie paragraaf 6.6 
Cultuurhistorie en archeologie. 
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De beschermde archeologische monumenten hebben de dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie 1 gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende be-
stemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeolo-
gische waarden van de gronden. Deze dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht 
van een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden alsmede aan bouw-
werkzaamheden. Ingrepen in de bodem zijn in deze gebieden in principe niet toege-
staan. Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische waarden meer zijn, deze niet 
onevenredig worden geschaad of er maatregelen worden getroffen om de waarden te 
beschermen, is het mogelijk hier bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. De om-
gevingsvergunningen worden alleen verleend wanneer er geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en cultuurhistorische waarden. De 
omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamheden die gerekend worden tot het 
normale onderhoud. 

7.6.37  Waarde - Archeologie 2 
Voor de toekenning van de dubbelbestemmingen archeologie is het gemeentelijk arche-
ologiebeleid (archeologische verwachtings- en advieskaart)  gevolgd, zie paragraaf 6.6 
Cultuurhistorie en archeologie. 
 
De AMK-terreinen hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 gekregen. De 
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede be-
stemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gron-
den. Deze dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning 
voor werken en werkzaamheden alsmede aan bouwwerkzaamheden. Ingrepen in de bo-
dem zijn in deze gebieden in principe niet toegestaan. Alleen als aangetoond is dat er 
geen archeologische waarden meer zijn, deze niet onevenredig worden geschaad of er 
maatregelen worden getroffen om de waarden te beschermen, is het mogelijk hier bo-
demroerende werkzaamheden uit te voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen 
verleend wanneer er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende ar-
cheologische en cultuurhistorische waarden. De omgevingsvergunning is niet nodig voor 
werkzaamheden die gerekend worden tot het normale onderhoud. 

7.6.38  Waarde - Archeologie 3 
Voor de toekenning van de dubbelbestemmingen archeologie is het gemeentelijk arche-
ologiebeleid (archeologische verwachtings- en advieskaart)  gevolgd, zie paragraaf 6.6 
Cultuurhistorie en archeologie. 
 
De gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben de dubbelbe-
stemming  Waarde - Archeologie 3gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescher-
ming van de archeologische waarden van de gronden. Deze dubbelbestemming is ge-
koppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden 
alsmede aan bouwwerkzaamheden. Ingrepen in de bodem zijn in deze gebieden in prin-
cipe niet toegestaan. Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische waarden meer 
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zijn, deze niet onevenredig worden geschaad of er maatregelen worden getroffen om de 
waarden te beschermen, is het mogelijk hier bodemroerende werkzaamheden uit te 
voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen verleend wanneer er geen onevenre-
dige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en cultuurhistorische 
waarden. De omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamheden die gerekend 
worden tot het normale onderhoud. 

7.6.39  Waarde - Archeologie 4 
Voor de toekenning van de dubbelbestemmingen archeologie is het gemeentelijk arche-
ologiebeleid (archeologische verwachtings- en advieskaart)  gevolgd, zie paragraaf 6.6 
Cultuurhistorie en archeologie. 
 
De gebieden met een lage en middelmatige archeologische verwachtingswaarde hebben 
de dubbelbestemming  Waarde - Archeologie 4 gekregen. De gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en 
de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze dubbelbestem-
ming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning voor werken en werk-
zaamheden alsmede aan bouwwerkzaamheden. Ingrepen in de bodem zijn in deze ge-
bieden in principe niet toegestaan. Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische 
waarden meer zijn, deze niet onevenredig worden geschaad of er maatregelen worden 
getroffen om de waarden te beschermen, is het mogelijk hier bodemroerende werk-
zaamheden uit te voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen verleend wanneer 
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en 
cultuurhistorische waarden. De omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamhe-
den die gerekend worden tot het normale onderhoud. 

7.6.40  Waarde - Ecologie 
In paragraaf 7.4 Toelichting onderdelen bestemmingsomschrijving zijn de onderdelen 
waaruit een bestemming bestaat, toegelicht. In paragraaf 6.4.1 Ecologische hoofdstruc-
tuur zijn de planuitgangspunten ten aanzien van deze dubbelbestemming  weergege-
ven.  
 
In de dubbelbestemming  Waarde - Ecologie staat de begrenzing van de EHS opgeno-
men voor de bestaande natuurgebieden en de nieuwe natuurgebieden die inmiddels 
zijn gerealiseerd. Beheersgebieden vallen niet onder deze bestemming, deze vormen 
wel onderdeel van de EHS, maar door het agrarisch gebruik kan geen sprake zijn van be-
scherming van natuurwaarden. Voor de gebieden die vallen onder de dubbelbestem-
ming gelden de spelregels van de EHS.  Deze dubbelbestemming ligt over diverse be-
stemmingen heen.  

7.6.41  Waarde - Essen 
Door middel van de dubbelbestemming  Waarde - Essen worden de essen op de ver-
beelding aangegeven. Deze gebieden hebben een specifieke landschappelijke betekenis 
voor Noord - Oost Twente. De escomplexen zijn specifiek bestemd ten behoeve van het 
behoud van het karakter van deze gronden: openheid, bolle ligging, houtwallen aan de 
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rand, microreliëf en steilranden. Daarnaast zijn de gebieden extra beschermd door mid-
del van een aanlegvergunning. Het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt is niet 
toegestaan.  

7.7  Algemene aanduidingsregels 

milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 
De aanduiding  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied ligt rondom het water-
wingebied. De begrenzing is afgestemd op het gebied waaruit het water wordt onttrok-
ken.  Binnen deze bestemming geldt dat uitbreiding of vestiging van niet-passende 
functies worden geweerd, of terughoudend worden benaderd. Normaal agrarisch ge-
bruik is toegestaan.  
 
milieuzone - waterwingebied 
De aanduiding milieuzone - waterwingebied ligt op het waterwingebied. De  aange-
duide gronden zijn mede bestemd voor waterberging en retentie. 
 
overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan 
De aanduiding overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan zijn mede bestemd 
voor het toelaten van nieuwe sier- en boomteeltbedrijven op bestaande bouwvlakken 
voor agrarische bedrijven. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan, binnen de 
bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2',   deze aanduiding onder voorwaarden 
worden aangebracht. Bijvoorbeeld in het geval een intensief veehouderijbedrijf komt te 
vervallen en zich daar een sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf vestigt.  
 
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied 
Binnen de aanduiding reconstructiewetzone - extensiveringsgebied geldt dat het belang 
van natuur, landschap en wonen bovengeschikt is aan andere belangen. Overige functies 
(onder andere landbouw niet zijnde intensieve veehouderij en recreatie en toerisme) 
kunnen zich in deze gebieden ontwikkelen, maar mogen geen onevenredige afbreuk 
doen aan de ontwikkeling van natuur, landschap en wonen. 
 
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied 
De als  reconstructiewetzone - extensiveringsgebied aangeduide gronden zijn mede be-
stemd voor de ontwikkeling van de landbouw. In deze gebieden is het belang van de 
landbouw bovengeschikt aan andere belangen. Overige functies (onder andere natuur 
en landschap, recreatie en toerisme en wonen) kunnen zich in deze gebieden ontwikke-
len, maar mogen geen onevenredige afbreuk doen  aan de ontwikkeling van be-
staande-,  of inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven. 
 
veiligheidszone - bevi 
De risicocontouren van risicovolle inrichtingen die buiten de inrichting vallen (zie para-
graaf 5.10 Externe veiligheid ), zijn aangeduid als veiligheidszone - bevi. Binnen deze 
aanduiding mogen er geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn. 
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vrijwaringszone - molenbiotoop 
De gebiedsaanduiding  vrijwaringszone - molenbiotoop is opgenomen rond molens die 
als zodanig in bedrijf zijn (ook ten behoeve van een recreatieve functie). Het betreft een 
zone die er voor zorgt dat een optimale windvang voor de molen aanwezig blijft. Dit 
houdt in dat er eisen worden gesteld aan de hoogte van bouwwerken en beplanting.  
In de regels zijn voorwaarden gekoppeld waar de gebouwen en andere bouwwerken 
binnen de aanduiding aan moeten voldoen. Hier kan, na het inwinnen van advies van 
molenbeheerder, worden afgeweken.  
vrijwaringszone - radarverstoringsgebied 
 
vrijwaringszone - radarverstoringsgebied 
De voor ' vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede be-
stemd voor het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim. Binnen de aan-
duiding zijn de maximale bouw- of tiphoogte van bouwwerken van 115 meter weergege-
ven.  Met een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken wanneer uit een 
beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw van het 
bouwwerk het radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt verstoord. Ook 
moet vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.  
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HOOFDSTUK 8  UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid-aspecten van 
een bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maat-
schappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

8.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmingsplanprocedure. 
Dit betekent dat belanghebbenden, burgers en de wettelijke overlegpartners gedurende 
een periode van zes weken de mogelijkheid wordt geboden om te reageren op het voor-
ontwerp bestemmingsplan.  
 
Ten aanzien van alle ingekomen reacties zal een standpunt worden bepaald, waarvan de 
resultaten in het ontwerp bestemmingsplan zullen worden verwerkt. Vervolgens wordt 
het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze pe-
riode bestaat de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen door een ieder (dus ook 
door de overlegpartners).  
 
Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan 
en het plan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De indieners van de zienswijzen 
worden hiervan op de hoogte gesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep 
mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

8.2  Economische uitvoerbaarheid 

Economische uitvoerbaarheid 
Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid door middel van een cijfermatige 
opzet, is in het kader van een bestemmingsplan Buitengebied moeilijk te geven. Immers, 
een Bestemmingsplan Buitengebied is geen uitvoeringsinstrument, maar een beoorde-
lingskader voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Met betrekking tot 
de economische uitvoerbaarheid kan dan ook worden opgemerkt dat het hier een be-
staande situatie betreft die in een nieuwe planologische regeling is vervat. Van gemeen-
tewege zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het plan opgenomen die in een financieel ka-
der geplaatst moeten worden. 
 
Grondexploitatie 
Wanneer een bestemmingsplan een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bouwplan mogelijk maakt en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient op 
basis van artikel 6.12. van de Wro (tegelijkertijd met de vaststelling van een bestem-
mingsplan) een exploitatieplan te worden vastgesteld. Onder een aangewezen bouw-
plan wordt krachtens artikel 6.2.1. van het Bro onder andere de bouw van één of meer 
woningen of andere hoofdgebouwen, de uitbreiding van een gebouw met ten minste 
1.000 m² brutovloeroppervlakte, of de bouw van ten minste 1.000 m² brutovloeropper-
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vlakte aan kassen verstaan. Het exploitatieplan is in deze situatie de basis voor het door-
berekenen van de verhaalbare kosten die de gemeente maakt om de aangewezen 
bouwplannen mogelijk te maken. Op basis van artikel 6.2.4 van het Bro worden daartoe 
onder andere gerekend de kosten van de aanleg van voorzieningen, de kosten van het 
opstellen van gemeentelijke plannen en andere door het gemeentelijk apparaat te ver-
richten werkzaamheden ten behoeve van de bouwplannen. Daarnaast kan een exploita-
tieplan vereist zijn indien aanvullende eisen en regels gesteld moeten worden. 
 
Dit bestemmingsplan heeft grotendeels een conserverend karakter, waarbij de be-
staande situatie als uitgangspunt geldt en met inachtneming van de actuele bouw- en 
gebruiksregels en verplichte sectorale toetsen wordt vastgelegd. In het bestemmings-
plangebied wordt wel een aantal bouwmogelijkheden geboden, welke kunnen worden 
aangemerkt als bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. 
 
Voor de in het bestemmingsplan opgenomen bouwmogelijkheden geldt dat dit bouw-
mogelijkheden betreft die grotendeels reeds mogelijk waren op basis van het vigerende 
bestemmingsplan. Artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wro bepaalt dat voor deze bouw-
plannen de grondexploitatieregeling buiten toepassing blijft. Hiervoor kan dus geen ex-
ploitatieplan worden vastgesteld. 
 
Voor de beperkt aantal  bouwmogelijkheden die niet al op basis van het vigerende be-
stemmingsplan mogelijk waren en dus nieuw zijn, kiest de gemeente ervoor om de kos-
ten niet te verhalen. Hiervoor zijn twee redenen. De kosten die verhaald kunnen wor-
den, zijn zeer beperkt en wegen niet op tegen de kosten die gemaakt moeten worden 
om te regelen dat ze wel verhaald kunnen worden (opstellen exploitatieplan of anteri-
eure overeenkomst). Ten tweede is het de vraag of de kosten gemaakt zullen worden en 
daarmee verhaald kunnen worden, want alle geboden bouwmogelijkheden zullen waar-
schijnlijk niet benut worden. 
 
Wanneer door middel van wijzigingsbevoegdheden bouwmogelijkheden worden gebo-
den, schuift het beoordelingsmoment ten aanzien van de vaststelling van een exploita-
tieplan door naar de toepassing van de betreffende wijzigingsbevoegdheid. Mochten 
zich dan kosten voordoen, die voor kostenverhaal in aanmerking komen, zal getracht 
worden een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wro te sluiten met de initiatief-
nemer. In deze overeenkomst kunnen, indien nodig, ook aanvullende eisen gesteld wor-
den. 
 
Wanneer het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaand aan de vaststelling 
van het wijzigingsplan niet mogelijk blijkt te zijn, kan hiervoor alsnog een exploitatieplan 
worden vastgesteld. Doordat de gemaakte kosten enerzijds anderszins verzekerd zijn en 
anderzijds niet verhaald hoeven te worden, is het opstellen van een exploitatieplan niet 
noodzakelijk.  
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 AANVULLING MER N.A.V. CONCEPT TOETSINGSADVIES COMMISSIE M.E.R. 

Inleiding 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna Commissie m.e.r. of Commissie) is vroeg betrokken in het 
planproces voor bestemmingsplan buitengebied Tubbergen. In eerste instantie bij het advies over de NRD en 
vervolgens nog voor het voorontwerp ter inzage is gegaan. Op deze manier kan het milieubelang/het advies van 
de Commissie maximaal in het planproces worden meegenomen. 
De Commissie heeft een concept-toetsingsadvies uitgebracht over het MER. Naar aanleiding daarvan heeft in juli 
2014 een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente en commissie. 
In haar concept-advies geeft de Commissie. aan hoe zij het MER graag aangevuld ziet worden op de volgende 
punten: 
1. Referentiesituatie met kwantitatieve gegevens onderbouwen 
2. De maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor co-vergisting en paardrijbakken 
3. Effecten op Natura 2000-gebieden  
4. Geur melkveehouderij en vergisting/mestopslag 
5. Effecten op beschermde flora en fauna 
 
In het navolgende wordt invulling gegeven aan deze punten. De aanvulling is zoveel mogelijk verwerkt in dit 
aanvullende ‘hoofdstuk’, zodat de wijzigingen navolgbaar zijn. 
Een aantal aanpassingen (zoals de aanpassing van de Passende Beoordeling) is in de tekst van het MER en de 
Passende Beoordeling (hierna: PB) zelf gedaan ten behoeve van de leesbaarheid. Voor deze punten wordt in 
deze aanvulling verwezen naar de aanpassingen in het MER en de PB, zodat ook deze wijzigingen navolgbaar 
zijn.  
 
Naast de hiervoor genoemde punten merkt de commissie op dat de samenvatting in het MER ook aangepast 
moet worden naar aanleiding van de aanvullingen en dat deze goed leesbaar moet zijn voor een breed publiek. 
Deze is eveneens aangepast. 
 
Tot slot geeft de Commissie als aandachtspunt voor de besluitvorming mee om bij de watertoets en het overleg 
met het waterschap zeer nadrukkelijk rekening te houden met de kwetsbare vochtafhankelijke natuur en geen 
uitbreidingen of wijzigingen in het buitengebied toe te staan indien over mogelijke verdroging of vervuiling twijfels 
bestaan. Dit aandachtspunt neemt de gemeente ter harte. Bij ontwikkelingen heeft vochtafhankelijke natuur 
nadrukkelijk de aandacht. 
 

De Commissie m.e.r. heeft geoordeeld dat in het MER na de aanvulling alle milieu-informatie aanwezig is om het 
milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied een volwaardige plaats te geven, Naar 
aanleiding van het gesprek over het definitieve toetsingsadvies (oktober 2014) is het MER op enkele details nog 
verduidelijkt ten opzichte van de herziene versie van september 2014. 

 
1. Referentiesituatie met kwantitatieve gegevens onderbouwen 
De Commissie adviseert (beter) inzichtelijk te maken hoe de referentiesituatie tot stand is gekomen en daarbij 
aan te geven voor stikstofdepositie hoe met een verspreidingsmodel is gerekend. In het oorspronkelijke MER kan 
men onvoldoende verifiëren hoe de referentiesituatie tot stand is gekomen. 
 

De referentiesituatie is nader onderbouwd met (actuele) kwantitatieve gegevens. Dit houdt in: 
− Nieuwe kaart van de achtergronddepositie met situatie 2013. Deze afbe                             

elding is opgenomen in het MER (afbeelding 3-1) en in de passende beoordeling. De bijbehorende tekst is 
aangepast op de waarden van 2013. Deze nieuwe waarden vallen aanzienlijk lager uit dan de waarden van 
2011, maar de strekking van het verhaal (overbelaste situatie t.a.v. stikstof) verandert niet. 

− Verdere toelichting op totstandkoming referentiesituatie onder het navolgende kopje ‘nadere toelichting 
referentiesituatie’. 

− In het kader van voorliggende aanvulling is de referentiesituatie geüpdatet met actuele vergunningscijfers 
met het oog op de actualiteit van het MER. Daarbij is gebruik gemaakt van vergunningscijfers van juni 2014. 
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Voor de bepaling van de ‘dekkingsgraad’ van de vergunningen1) zijn vergunningscijfers van 2013 vergeleken 
met CBS-cijfers van 2013 (dat zijn meest recente CBS-cijfers op dit moment). Op basis van deze verhouding 
en de vergunningscijfers van 2014 is het ‘daadwerkelijke’ aantal dieren in de gemeente in 2014 bepaald. Zie 
verder onder het navolgende kopje ‘nadere toelichting referentiesituatie’. 

− Berekening referentiesituatie stikstofdepositie voor alle bedrijven in de gemeente, waarbij aanvullend op het 
advies ook rekening is gehouden met het percentage weidegang van melkkoeien. De commissie adviseert 
de referentiesituatie qua stikstofdepositie van de gehele gemeente in beeld te brengen. De resultaten van de 
berekening zijn aangegeven onder het navolgende kopje ‘Berekening referentiesituatie stikstofdepositie’. 
Daarnaast zijn de resultaten opgenomen in de PB. In bijlage 2 van het MER zijn de uitgangspunten van de 
berekeningen voor de referentiesituatie en de alternatieven opgenomen. 

 
Nadere toelichting referentiesituatie 

Zoals in het MER aangegeven worden de te onderzoeken alternatieven beoordeeld ten opzichte van de 
referentiesituatie. Deze situatie bestaat uit: 
– de daadwerkelijke huidige situatie. Voor de veehouderij is dit het ingevulde deel van verleende 

vergunningen in het plangebied. Voor de intensieve veehouderij zijn daarbij de verplichte maatregelen aan 
(bestaande) stallen volgend Besluit Huisvesting veehouderijen reeds toegepast. 

– de situatie die op termijn (2023) ontstaat als gevolg van vastgesteld beleid zonder dat de voorgenomen 
activiteit wordt uitgevoerd (autonome ontwikkeling). Dit betreft: 
● (delen van) vergunningen die nog niet zijn ingevuld, maar op korte termijn wel worden benut; 
● ontwikkelingen in de veehouderij als gevolg van vastgestelde regelgeving. Ten aanzien van Besluit 

Huisvesting veehouderijen geldt dat toepassing van dit besluit op bestaande stallen van  intensieve 
veehouderijen bij de huidige situatie hoort. Indien een intensieve óf grondgebonden veehouderij 
ontwikkelt zal deze ontwikkeling ook moeten gaan voldoen aan Besluit huisvesting. Beleidskader 
Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen van Provincie Overijssel is niet meer van toepassing; 

● andere relevante vastgestelde ontwikkelingen in en rond het plangebied (bijv. aanleg woonwijk).  
 
De referentiesituatie voor de Passende Beoordeling bestaat alleen uit de huidige situatie. 
Voor het bepalen van de huidige situatie is op basis van het actuele vergunningenbestand met veehouderijen in 
de gemeente (juni 20142) een inschatting gemaakt van de daadwerkelijke bedrijfsomvang (in dieraantallen). De 
wijze waarop dat is gedaan is toegelicht in navolgend kader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1 Dekkingsgraad: verhouding tussen aantal aanwezige dieren en aantal vergunde dieren 
2 Ruim 2200 locaties (stallen) met vergunde landbouwdieren 
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Huidige situatie 

De effecten van het bestemmingsplan moeten in de passende beoordeling bij het MER worden vergeleken met de 

daadwerkelijke huidige situatie. Voor de stikstofdepositieberekeningen bestaat deze uit de huidige dieraantallen per 

bedrijf (incl. locatie) en de stalsystemen waarin deze dieren zich bevinden.  

Deze huidige dieraantallen zijn niet beschikbaar en kunnen niet op een manier worden verkregen waarbij het resultaat 

recht doet aan de geleverde inspanning. Gemeente Tubbergen telt in 2013 namelijk maar liefst 575 veehouderijen 

(volgens CBS, 2014) en op 656 locaties worden dieren gehouden (volgens vergunningenbestand gemeente, juni 

2014). Indien de daadwerkelijke dieraantallen van deze bedrijven moeten worden geïnventariseerd levert dat een 

onevenredige hoeveelheid werk op ten opzichte van het doel. Wanneer bijvoorbeeld een enquête wordt uitgezet, zal de 

respons niet 100% zijn. Bovendien bestaat de kans op foutief ingevulde enquêtes. De daadwerkelijke huidige situatie is 

als volgt zo nauwkeurig mogelijk ingeschat: 

De huidige vergunde dieraantallen per bedrijf zijn beschikbaar (juni 2014; incl. stalsystemen/Rav-codes en de daarbij 

horende emissiefactoren). Daarnaast zijn de daadwerkelijke dieraantallen per gemeente beschikbaar bij het CBS, 

ingedeeld naar dier- en subcategorie (bijv. Rundvee: Melk- en kalfkoeien >= 2 jaar). Door het daadwerkelijke totaal 

aantal dieren in de gemeente Tubbergen per subcategorie te delen door het totaal aantal vergunde dieren in die 

subcategorie ontstaat een factor. Wanneer met deze factor wordt gerekend over de vergunde aantallen per 

subcategorie per bedrijf ontstaat een inschatting van de daadwerkelijke situatie welke nauwkeurig/representatief 

genoeg is voor het doeleinde, zo ook beoordeeld door de Commissie m.e.r. bij eerdere toetsingsadviezen bij planMER 

bestemmingsplan buitengebied. 

 

Voorbeeldberekening: 

Een bedrijf heeft een vergunning/melding voor 100 melkkoeien (met stalsysteem A1.100.1) en 70 stuks jongvee 

(stalsysteem A3). Na vergelijk van de vergunde cijfers met de CBS-cijfers voor Tubbergen als geheel per diercategorie 

ontstaat een factor voor deze diercategorieën van respectievelijk 0,55 en 0,53. In de referentiesituatie zijn op dit bedrijf 

dus 55 melkkoeien (met stalsysteem A1.100.1) en 37 stuks jongvee aanwezig (met stalsysteem A3). 

 
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel dieren per diercategorie in de gemeente aanwezig zijn in de 
huidige situatie. Eveneens is de ammoniakemissie aangegeven die deze dieren gezamenlijk hebben met de 
huidige aanwezige stalsystemen. Per huidige stal in de gemeente is het vergunde stalsysteem (juni 2014) 
gehanteerd met bijbehorende emissiefactor. 
 
Tabel A1 huidige situatie (referentiesituatie): aantal dieren en ammoniakemissie per diercategorie 

Diercategorie #dieren 

referentiesituatie 

Emissie NH3 (kg/jr) 

referentiesituatie 

A1 (melkvee) 15.610 153.895 (bij 80% 

beweiding) 

A3 (jongvee) 11.673 45.525 

A2 (zoogkoeien) 672 3.561 

A4 (vleeskalveren) 10.002 24.118 

A6 (vleesstieren) 3.748 26.982 

A7 (fokstieren) 456 4.327 

B1 (schapen) 879 615 

C1 (geiten>1jr) 1.510 2.869 

C2 (geiten 61dg-1jr) 417 334 

C3 (geiten<1jr) 151 30 

D1.1 (biggenopfok/gespeende biggen) 34.502 8.381 

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 3.178 14.257 

D1.3 (guste en dragende zeugen) 9.505 18.691 

D2 (dekberen) 180 908 

D3 (vleesvarkens) 44.365 75.792 

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18wk) 121.372 10.678 

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 83.396 14.123 

E3 (ouderdieren vleeskuikens in opfok; <19 wk) 96.648 24.162 
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Correctie % beweiding melkvee 

Voor de melkveehouderij is een correctie toegepast op het % melkvee dat daadwerkelijk beweid wordt. In realiteit ligt dit % 

lager dan in de vergunningenlijst met stalsystemen. Stalsystemen met beweiding hebben volgens de ‘RAV-kentallen’ een 

lagere ammoniakemissie dan systemen met permanente opstalling. In gemeente Tubbergen is het % weidegang onder 

melkvee relatief hoog: ca 82% in 2011 volgens CBS 

(http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/artikel/item/10798141/Gemeenten-met-de-meeste-bedrijven-met-weidegang). 

In het algemeen geldt, hoe groter de bedrijven, hoe minder weidegang (http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3685-wm.htm). De schaalvergroting in de landbouw zorgt 

dan ook voor een dalende trend in beweiding. Op bedrijven met 160 melkkoeien of meer, komt nog 42 procent van de 

melkkoeien in de wei. Dit is bij de melkveehouders met minder dan 40 melkkoeien nog ruim 93 procent. 

Voor Tubbergen is in de huidige situatie uitgegaan van een percentage van 80% beweiding in de gemeente. Volgens de 

vergunningenlijst doen 12 melkveebedrijven aan ‘permanente opstalling’. Dit aantal wordt opgehoogd tot 20% van de ongeveer 

200 bedrijven met melkvee als hoofdtak (40 bedrijven). Deze extra bedrijven (28 in de referentiesituatie) worden willekeurig 

geselecteerd in de gemeente, waarbij wel overwegend bedrijven met meer dan 100 koeien worden geselecteerd. 

In de effectberekeningen voor stikstofdepositie in de Passende Beoordeling (PB) is rekening gehouden met 50% beweiding in 

verband met de schaalvergroting op bedrijven. Dit zorgt voor een grotere emissie/depositie dan wanneer van het huidige 

percentage beweiding zou worden uitgegaan en zorgt daarmee voor een groter planeffect.  

De overige uitgangspunten voor de berekeningen van de referentiesituatie en de effectsituatie zijn aangegeven in de bijlage 2 

van het MER. 

Diercategorie #dieren 

referentiesituatie 

Emissie NH3 (kg/jr) 

referentiesituatie 

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 204.612 83.952 

E5 (vleeskuikens) 384.675 19.777 

K1 (paarden>3jr) 403 2.016 

K2 (paarden<3jr) 194 408 

K3 (pony’s>3jr) 203 629 

K4 (pony<3jr) 25 33 

Totaal  536.063 

 

De recente ontwikkelingen als gevolg van Besluit Huisvesting veehouderij (aanpassing staltypen) hebben geleid 
tot een forse verbetering van stalsystemen voor de intensieve veehouderij (zij moesten in 2013 voldoen aan dit 
besluit). Deze aanpassingen zijn verwerkt in het gehanteerde vergunningenbestand (juni 2014) en maken 
daarmee onderdeel uit van de huidige situatie. Diverse intensieve bedrijven hebben in de huidige vergunde 
situatie betere stalsystemen dan minimaal verplicht is volgens besluit. Deze betere systemen zijn onderdeel van 
het gehanteerde vergunningenbestand en daarmee onderdeel van de huidige situatie/referentiesituatie. 
Voor grondgebonden veehouderijen geldt dat een nieuwe/verbouwde stal moet voldoen aan het besluit. In de 
praktijk voldoen nagenoeg alle grondgebonden veehouderijen al aan het besluit. In de huidige situatie is, evenals 
bij intensieve veehouderijen, uitgegaan van het daadwerkelijk aanwezige stalsysteem volgens het gehanteerde 
vergunningenbestand (juni 2014).  
 

 
Wat betreft het bepalen van de autonome ontwikkeling is er geen eenduidig inzicht in (delen van) vergunningen 
die nog niet zijn ingevuld, maar op korte termijn wel worden benut. In de autonome ontwikkeling is geen rekening 
gehouden met het opvullen van al vergunde ruimte. 
Diverse agrarische bouwpercelen zullen worden omgezet in bestemming wonen. Zonder vaststelling van het 
nieuwe bestemmingsplan zullen deze percelen een agrarische bestemming behouden. Omzetting van deze 
percelen naar wonen is dus geen autonome ontwikkeling. Eventueel nog aanwezige dieren (ingeschat op eerder 
beschreven wijze) op deze percelen zijn meegenomen in zowel de huidige situatie als autonome ontwikkeling (en 
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ook in de beoordeelde toekomstige plansituatie). In de autonome ontwikkeling is (net als in de plansituatie) geen 
rekening gehouden met in de loop van de planperiode stoppende bedrijven.3  
Ook trends in de landbouwontwikkeling kunnen niet als autonome ontwikkeling worden gezien en zijn daarom niet 
als zodanig meegenomen in de referentiesituatie. 
Kortom, de referentiesituatie (huidige situatie plus autonome ontwikkeling) is qua aantallen agrarische dieren en 
bedrijven gelijk aan de huidige situatie.  
 
Berekening referentiesituatie stikstofdepositie 

Op basis van de in Tabel A1 aangegeven berekende ‘daadwerkelijke’ dieraantallen en de bijbehorende 
stikstofemissie, is een verspreidingsberekening uitgevoerd voor de bijdrage van veehouderijen in Tubbergen aan 
de huidige stikstofdepositie (2014). In figuur A1 is deze bijdrage ruimtelijk weergegeven. In grote delen van 
gemeente ligt de bijdrage tussen de 300 en 1000 mol/ha/jr. Lokaal treden bijdrages op van meer dan 3000 
mol/ha/jr. In de berekening is rekening gehouden met 80% beweiding van melkvee, zoals hiervoor aangegeven in 
het tekstvak. Overige uitgangspunten voor de berekening zijn aangegeven in bijlage 2 van het MER. 
De toevoeging van deze meer gedetailleerde referentiesituatie heeft geen invloed op de effectbeoordeling in het 
MER. Ook nu nemen de dieraantallen dermate fors toe ten opzichte van de (nu meer gedetailleerde)  
referentiesituatie dat de effectbeoordeling hier niet door veranderd. 
  

                                            
3 Varkens en kippenbedrijven die dit officieel melden/hebben gemeld mogen tot uiterlijk 1 januari 2020 gebruik maken van de 

stoppersregeling. Daarmee wordt overtreding van het Besluit huisvesting gedoogd. Deze bedrijven mogen niet groeien t.o.v. 

vergund aantal op 1 januari 2010. 
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Figuur A1 Huidige depositiebijdrage landbouw gemeente Tubbergen 
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2. De maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor (co-)vergisting en 
paardrijbakken 
De Commissie adviseert de effecten van de maximale mogelijkheden met betrekking tot co-vergistingsinstallaties 
en paardrijbakken te beschrijven. Daarbij vraagt zij om aan te geven of, en zo ja welke, maatregelen beschikbaar 
zijn om deze effecten te minimaliseren. 
Mestbewerking en -verwerking heeft volgens de commissie onder andere effect op de aspecten ammoniak, geur, 
fijn stof en geluid. (co)-Vergisting is een vorm van mestverwerking. Na de vergisting wordt vaak nog 
mestbewerking toegepast. De bekendste vorm van mestbewerking is mestscheiding (in een dunne en een dikke 
fractie). Indien gewerkt mag worden met co-producten (co-substraat) bij mestvergisting dienen de effecten van de 
grondstoffen met betrekking tot opslag en aan- (product) en afvoer (digestaat) ook in beeld te worden gebracht. 
 
Voor paardrijbakken vraagt de commissie een effectbeschrijving ten aanzien van landschappelijke waarden. 
De commissie vraagt daarnaast om aan te geven of, en zo ja welke, maatregelen beschikbaar zijn om deze 
effecten te minimaliseren. 
 
In navolgende paragraaf (2.1) wordt eerst ingegaan op de mogelijkheden voor co-vergisting in het 
bestemmingsplan en het maximaal te verwachten aantal vergisters in de gemeente. Vervolgens wordt ingegaan 
op de mogelijke milieueffecten van vergisting: 
– Natura 2000 (naast ammoniak is ook NOx- emissie van belang) 
– Geur 
– Fijnstof 
– Geluid 
– Landschap 
– Externe veiligheid  
Effecten op Natura 2000 en geur komen tevens aan bod in hoofdstuk 3 en 4 van voorliggende aanvulling, voor 
zover het niet om effecten van vergisting gaat.  
In paragraaf 2.2 komt het aspect landschap aan bod in relatie tot paardrijbakken. 
 

2.1 (co-)Vergisting 

Het bestemmingsplan maakt ‘bedrijfseigen’ (co-)vergisting van mest mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
– De installatie moet gelegen zijn binnen het bouwvlak; 
– De capaciteit bedraagt minder dan 25.000 m³ per; 
– Het bedrijf verwerkt (1) eigen geproduceerde mest en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-

substraten toe (substraat is invoer van vergistingsinstallatie); de co-vergiste mest wordt op tot het bedrijf 
behorende gronden gebruikt of naar derden afgevoerd. Óf (2) het bedrijf verwerkt aangevoerde mest 
geproduceerd door derden en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten toe; de co-vergiste 
mest wordt op de tot het bedrijf behorende gronden gebruikt; 

Als een bedrijf eigen mest vergist, mag het digestaat (de vergiste mest en vergiste co-substraten) dus worden 
toegepast op grond van derden.  Als een bedrijf geen eigen mest vergist, moet het digestaat toegepast worden op 
eigen gronden. Voorgaande betekent dat een vergister nagenoeg alleen op agrarische bedrijven gevestigd kan 
worden (andere bedrijven hebben veelal niet genoeg eigen gronden). 
Bij co-vergisting van mest bestaat het substraat minimaal uit 50% mest (bron: infomil.nl). Gezien het aanwezige 
mestoverschot in de gemeente is het niet aannemelijk dat veel mest wordt aangevoerd van buiten de gemeente. 
Aangevoerde mest moet in dat geval immers ook weer worden afgevoerd (in de vorm van digestaat dat ook voor 
een deel uit vergiste co-substraten bestaat), samen met het overschot dat er al is. Hier zijn hoge kosten mee 
gemoeid. 
 
Bepaling theoretisch maximum aantal mestvergisters 

Als wordt uitgegaan van de theoretisch maximale hoeveelheid dieren volgens alternatief 1, dan wordt er per jaar 
ongeveer 2.164.651 ton mest per jaar geproduceerd in stallen in de gemeente (zie Tabel A2). Zie paragraaf 3.1 
en Bijlage 2 van het MER voor een toelichting op de totstandkoming van de maximale hoeveelheid dieren.  
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Bij een gemiddeld gewicht van 1000 kg per m3 mest, betekent dat ook ongeveer 2.164.651 m3 mest.4 
Indien het substraat voor alle vergisters voor 50% uit mest bestaat (minimale eis voor co-vergisting) en álle mest 
die wordt geproduceerd in de gemeente ook wordt vergist in de gemeente, kunnen daarmee in theorie 173 
vergisters met een capaciteit van 25.000 m3 per jaar van mest worden voorzien (2.164.651 m3 mest/12.500 m3 
mest per jaar per vergister). 
 
Tabel A2 mestproductie gemeente Tubbergen volgens maximale ontwikkeling (alternatief 1) 

Diercategorie Aantal dieren worst 

case alternatief 1
5
 

Mest per dier (ton 

per jaar in stal)
6
 

Mest per diercat.  

(ton per jaar in stal) 

A1 (melkvee) 50.746 23,5 1.192.531 

A3 (jongvee) 36.883 7 258.181 

A4 (vleeskalveren) 66.178 3,5* 231.623 

C1 (geiten>1jr) 7.527 1,3 9.785 

D1.3 (guste en dragende zeugen; mest incl biggen)  35.921 5,1 183.197 

D3 (vleesvarkens) 150.274 1,1 165.301 

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 680.586 0,0534 36.343 

E5 (vleeskuikens) 5.871.822 0,0109 64.002 

K1 (paarden>3jr) 928 5,2 4.826 

K3 (pony’s>3jr) 481 2,1 1.010 

Diercategorieën die niet als hoofdtak voorkomen bij ‘groeiende bedrijven ‘** 

A2 (zoogkoeien) 402 15 6.030 

A6 (vleesstieren) 870 10 8.700 

A7 (fokstieren) 188 10 1.880 

B1 (schapen) 665 0,14 93 

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 100 5,1 510 

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18wk) 11.084 0,0225 249 

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 5.031 0,0206 104 

K2 (paarden<3jr) 123 1,5* 185 

Overige categorieën - - Ca 100 

Totaal mest in ton/jaar in stal    2.164.651 

*voor A4 ca gemiddelde voor rose- en witvleeskalveren gebruikt; voor K2 mestproductie iets lager geschat dan pony’s 
**de bouwvlakken in de berekende worst case situatie zijn opgevuld met de ‘hoofdtak’ (meest voorkomende diercategorie qua 
NGE) van het betreffende bedrijf. Een aantal diercategorieën komt niet voor als hoofdtak op bedrijven in de gemeente. Deze 
categorieën zijn opgenomen onder de grijze balk in de tabel. 
 
Echter, volgens het bestemmingsplan mogen vergistingsinstallaties alleen binnen bouwvlakken worden 
gerealiseerd. Een installatie neemt inclusief bijbehorende voorzieningen, zoals opslag van substraat en digestaat 
al gauw 0,5 ha bouwvlak in beslag. Dit betekent bijvoorbeeld dat een melkveehouderij met een bouwvlak van 2 
ha nog maar 1,5 ha kan gebruiken om dieren te houden indien zij een vergistingsinstallatie plaatst.  
Bij realisatie van 173 vergisters zal een aanzienlijk deel van de mest dus uit omliggende gemeenten of Duitsland 
gehaald moeten worden. Namelijk de mest die op 86,5 ha bouwvlak (173*0,5 ha) geproduceerd kan worden door 
deze te vullen met dieren.  
Wanneer de benodigde 86,5 ha bouwvlak wordt ingevuld met vergisters kan er nog ruim 1.800.000 ton mest 
worden geproduceerd in stallen in de gemeente. Ruim 360.000 ton mest zal aangevoerd moeten worden van 

                                            
4 Soortelijk gewicht varkensdrijfmest is ca 1,040 kg/liter, rundveedrijfmest ca 1,005 kg/liter, kippenmest afh. van droogte van ca 

0,2 kg (gortdroog) tot ca 1 kg/liter (vers) en gem ca 0,6-0,7 kg. Bron: 

http://www.mestverwerken.wur.nl/index.asp?info/vraagenantwoord/antwoord.asp?Nummer=534 en 

http://www.mestverwerken.wur.nl/index.asp?info/vraagenantwoord/antwoord.asp?Nummer=1515. Varkens- en rundveemest is 

hoofdmoot. Aanname gemiddelde van totaal1 kg/liter. 

 
5 Zie Bijlage 2 van MER voor toelichting op totstandkoming van maximale hoeveelheid dieren in gemeente o.b.v. aantal dieren 

per ha bouwvlak 
6 mestproductiefactoren volgens: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/39039B38-1E75-45E7-ABDF-

C74C213C224C/0/2013c72pub.pdf 
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elders (ca 17%). Daarbij wordt aangenomen dat de vergisting plaatsvindt bij de bedrijfstypen met de grootste 
hoeveelheden mest volgens alternatief 1 en dat de vergisters worden verdeeld in de verhouding van de 
hoeveelheid mest per diercategorie (aantallen hectares licht opgehoogd aangezien enkele procenten van de mest 
bij andere diercategorieën vandaan komt): 
– melkvee (A1+A3): 67% van de mest, waardoor deze bedrijven 58 ha minder bouwvlak beschikbaar 

hebben om dieren op te houden (67% van 86,5 ha); 
– A4 (vleeskalveren): 10,7% van de mest; ca 9,5 ha minder bouwvlak beschikbaar voor  dieren; 
– D1.3 (guste en dragende zeugen; mest incl biggen): 8,5% van de mest; ca 7,5 ha minder bouwvlak 

beschikbaar voor  dieren; 
– D3 (vleesvarkens): 7,6% van de mest; ca 7 ha minder bouwvlak beschikbaar voor  dieren; 
– E2 (legkippen/ouderdieren legrassen): 1,7% van de mest; ca 1,5 ha minder bouwvlak beschikbaar voor  

dieren; 
– E5 (vleeskuikens): 3% van de mest; ca 3 ha minder bouwvlak beschikbaar voor dieren. 
 
In Tabel A3 staan de dieraantallen en de hoeveelheden mest die maximaal ontstaan wanneer 173 vergisters 
worden gerealiseerd. Zie bijlage 2 voor een meer uitgebreide tabel met de totstandkoming van de aantallen in 
Tabel A3. 
 
Tabel A3 mestproductie gemeente Tubbergen volgens maximale ontwikkeling (alternatief 1), inclusief 
realisatie 173 mestvergisters 

Diercategorie Mest per diercat. 

Alt 1 (ton per jr in 

stal) 

Aantal dieren met 

realisatie 173 

vergisters
7
 

Mest per diercat. met 

realisatie 173 vergisters 

(ton per jaar in stal) 

A1 (melkvee) 1.192.531 43.032 1.011.252 

A3 (jongvee) 258.181 30.122 210.857 

A4 (vleeskalveren) 231.623 50.351 176.229 

C1 (geiten>1jr) 9.785 7.527 9.785 

D1.3 (guste en dragende zeugen; mest incl biggen)  183.197 29.921 152.597 

D3 (vleesvarkens) 165.301 115.274 126.801 

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 36.343 560.586 29.935 

E5 (vleeskuikens) 64.002 5.431824 59.207 

K1 (paarden>3jr) 4.826 928 4.826 

K3 (pony’s>3jr) 1.010 481 1.010 

Diercategorieën die niet als hoofdtak voorkomen bij ‘groeiende bedrijven 

A2 (zoogkoeien) 6.030 402 6.030 

A6 (vleesstieren) 8.700 870 8.700 

A7 (fokstieren) 1.880 188 1.880 

B1 (schapen) 93 665 93 

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 510 100 510 

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18wk) 249 11.084 249 

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 104 5.031 104 

K2 (paarden<3jr) 185 123 185 

Overige categorieën Ca 100 - Ca 100 

Totaal mest in ton/jaar in stal 2.164.651  1.800.349 

 
Indien meer dan 173 vergisters worden gerealiseerd in de gemeente, moet er nog meer mest worden aangevoerd 
en kunnen er nog minder dieren worden gehouden. Een situatie waarin álle mest uit de gemeente wordt vergist 
en nog meer mest daar bovenop wordt aangevoerd naar vergisters is ondenkbaar. 
 
Indien als uitgangspunt wordt gehanteerd dat alle mest wel uit de gemeente komt (geen aanvoer van buiten), 
kunnen er minder dan 173 vergisters worden gerealiseerd. Als de aan te voeren 360.000 ton mest niet meer 

                                            
7 Max aantal dieren bepaald op zelfde wijze als voor alternatief 1. Zie bijlage 2 voor toelichting op  bepaling max 
aantal dieren. 
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wordt aangevoerd, is er genoeg mest voor 144 vergisters (360.000/12.500=29; 173-29=144) + de mest die 
geproduceerd kan worden op de 14,4 ha bouwvlak die weer beschikbaar komt voor dieren omdat er geen 29 
vergisters op worden gevestigd (29*0,5 ha). Dit laatste betreft, bij dezelfde uitgangspunten als hiervoor (vergisting 
vindt plaats in zelfde verhouding als verhouding dieren per diercategorie) ruim 59.000 ton mest op 14,4 ha 
bouwvlak. In totaal kunnen dan bijna 149 vergisters worden gerealiseerd (er wordt dan ca 1.860.000 ton mest 
geproduceerd in stallen in de gemeente). 
Zie bijlage 2 voor een tabel met de totstandkoming van deze aantallen. 
 
Indien tussen de 0 en 17% van de te vergisten mest wordt aangevoerd van buiten de gemeente, ligt het 
maximum aantal mestvergisters, bij de aannames zoals hiervoor beschreven, tussen de 149 en 173. Dit kan een 
flinke impact hebben op diverse milieuaspecten. 
 

De effecten 

Een (co-)vergistingsinstallatie kan onder andere, zoals de Commissie aangeeft, effect hebben op Natura 2000 
(naast ammoniak is ook NOx- emissie van belang), geur, fijnstof en geluid. Daarnaast zijn ook landschappelijke 
inpassing en externe veiligheid aandachtspunten bij dergelijke initiatieven. In het navolgende wordt ingegaan op 
deze mogelijke effecten.  
 
Natura 2000/stikstofdepositie in relatie tot mestvergisting 

Het realiseren van vergistingsinstallaties heeft effect op de hoogte van stikstofdepositie in de omgeving als gevolg 
van veranderingen in ammoniak- en NOx- emissies. Dit mogelijke effect wordt aan de hand van een berekening 
toegelicht. 
 
Referentiesituatie 

In een situatie zonder vergisting wordt mest van bedrijven op de reguliere manier verwerkt. De mest wordt tijdelijk 
in een mestkelder opgeslagen, en vervolgens eventueel in een mestbassin, tot het moment dat het wordt 
uitgereden op het land (veelal geïnjecteerd in de bodem). Gedurende dit traject wordt ammoniak (NH3) naar de 
lucht geëmitteerd. 
In een onderzoek van HARO Milieuadvies (2012) naar de stikstofemissie van een co-vergistingsinstallatie is de 
stikstofemissie in de referentiesituatie zonder vergister en de plansituatie met vergister berekend. Voor een 
fictieve co-vergister in gemeente Tubbergen kan eenzelfde berekening worden toegepast. 
Voor de berekening van de emissie in de referentiesituatie zijn de volgende uitgangspunten relevant: 
– Samenstelling substraat: 

● 12.500 m³ dierlijke mest, waarvan (in verhouding aanwezige mest in Tubbergen): 78% gewicht 
rundveemest (1m3=1005kg), 17% gewicht varkensmest (1m3=1040kg) en 5% gewicht 
pluimveemest (1m3 is ca 700kg).  
1 m3 gemengde mest weegt: 0,78*1005+0,17*1040+0,05*700=996kg. 12.500m3 mest weegt 
12.450 ton.  
Samenstelling 12.500 m3 mest is dan: 9711 ton rundveemest (0,78*12450), 2117 ton varkensmest 
(0,17*12450) en 623 ton pluimveemest (=0,05*12450).8 

● 12.500 m³ co-substraat (zoals gras en levensmiddelen) 
– Tijdens de (langdurige) opslag van mest in de referentiesituatie ‘vervluchtigt’ ongeveer 1-2% van de in 

runder- en varkensmest aanwezige stikstof (aanname 1,5%)9. Voor pluimveemest is dit ca 2,5-7,5% 
(aanname 5%). 

– Rundveemest bevat gemiddeld 4,4 kg N/ton mest, varkensmest en digestaat bevatten gemiddeld 7-7,5 kg 
N/ton mest (aanname 7,25kg), pluimveemest ca 25-35 kg N/ton mest (aanname 30kg) 10. 

                                            
8 Samenstelling volume: 1 gewicht% rundveemest = 996/1005= 0,99 volume%. 1 gewicht% varkensmest=996/1040=0,96%. 1 

gewicht% pluimveemest =996/700=1,42 volume%. Samenstelling 12.500 m3 mest is dan: 9650 m3 rundveemest 

(0,78*0,99*12500), 2040 m3 varkensmest (0,17*0,96*12500) en 890 m3 pluimveemest (=0,05*1,42*12500) 
9 Nadere beschouwing van stalbalansen en gasvormige stikstofverliezen uit de intensieve veehouderij, Wettelijke 

Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rapport 60, maart 2008 
10 CAV Agrotheek: http://www.agrotheek.nl/userfiles/file/Bemesting/org.%20mest.pdf 
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– Bij het uitrijden van mest (vloeibaar en vast) vervluchtigt ongeveer 20 % van de in de mest aanwezige 
ammoniak/ammonia11. Dit percentage hangt af van de mesttoedingstechniek die wordt gebruikt. Bij een 
zodemester is dit bijvoorbeeld gemiddeld 20%. Bij mestinjectie kan dit afnemen naar slechts 5%. 

 
De stikstofemissie van langdurige mestopslag in de referentiesituatie bedraagt:  
1,5% van ((9711*4,4 kg N) + (2117*7,25 kg N)) + 5% van (623*30 kg N)= 871kg + 935kg =1806kg N per jaar (als 
onderdeel van voornamelijk NH3).  
Deze emissie treedt echter niet geheel op aangezien een deel van de bedrijven beschikt over emissiebeperkende 
technieken in de stallen waardoor een deel van het vervluchtigde stikstof niet in de buitenlucht terecht komt. Ruim 
70% van de mest ontstaat in de gemeente in stalsystemen zonder of met weinig emissiebeperkende technieken 
(vooral melkvee). Van dit deel van de mest zal het grootste deel van de 1,5% stikstof die vervluchtigt wel naar de 
buitenlucht gaan (aanname 75%). 
Van de overige 30% van de mest zal slechts een klein deel van de 1,5% (voor rundvee en varkens) en 5% (voor 
pluimvee) vervluchtiging in de buitenlucht terecht komen (aanname 10%).  
De stikstofemissie van langdurige mestopslag in de referentiesituatie bedraagt dan:  
1,125% (75% van 1,5%) van ((9711*4,4 kg N) + 0,15% % (10% van 1,5%) van (2117*7,25 kg N)) + 0,5%(10% 
van 5%) van (623*30 kg N)= 481kg + 23kg + 93kg = 597kg N per jaar (als onderdeel van voornamelijk NH3).  
 
De stikstofemissie bij het uitrijden van de mest in de referentiesituatie bedraagt:  
20% van (9711*4,4 kg N) + (2117*7,25 kg N) + (623*30 kg N) = 15.353kg N per jaar (als onderdeel van 
voornamelijk NH3). 
De totale emissie bedraagt dan ongeveer 15.950 kg N per jaar (kg N dat als onderdeel van NH3 vervluchtigt). 
 
Deze stikstof-emissie wordt voor een deel vermeden als de mest wordt vergist. De emissie vindt niet allemaal 
plaats op de locatie van de vergister, maar verspreid door de omgeving, afhankelijk van waar de mest wordt 
aangevoerd. 
Een voorzichtige aanname is dat de vergiste mest voor minstens de helft uit de gemeente Tubbergen komt, 
inclusief eigen mest van het betreffende bedrijf waar de vergister staat. Daarmee vindt ook de emissie in de 
huidige situatie (opslag en uitrijden) plaats in de gemeente.  
Dit komt neer op een emissie van ongeveer 7.975 kg N per jaar (N vervluchtigt als onderdeel van NH3) als gevolg 
van vervluchtiging van mest van bedrijven (bij opslag en uitrijden) in de gemeente die mest aanleveren voor de 
vergister. Circa 300 kg hier van is als gevolg van mestopslag (ca helft van 597) en 7.675 kg als gevolg van mest 
uitrijden (helft van 15.353). 
 
Effectbeoordeling 

 
Emissietoename door WKK 
Toepassing van een warktekrachtkoppeling (WKK) om het biogas om te zetten in elektriciteit (en warmte), heeft 
emissie van NOx tot gevolg. NOx is de optelsom van voornamelijk stikstofmonoxide (NO) en in (veel) mindere 
mate stikstofdioxide (NO2). NOx ontstaat tijdens het verbrandingsproces in de WKK en erna in het gevormde 
rookgas. Stikstof wordt vooral met de verbrandingslucht aangevoerd (78 vol% van lucht bestaat uit stikstof).  
Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) stelt eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 
van WKK’s, gestookt op gasvormige brandstoffen zoals biogas. Deze normen zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 3.10f). 
Voor ‘kleine’ vergistingsinstallaties tot 25.000m3 worden WKK’s met een vermogen tot 1 MW toegepast. Bij deze 
WKK’s mag het rookgas (uit de uitlaat van de WKK) 340 mg NOx/Nm312 bevatten. Als worst case wordt 
aangenomen dat het rookgas dit ook daadwerkelijk bevat. Verbranding van 1 m3 biogas levert ongeveer 7 m3 
rookgas (worst case aanname)13. 

                                            
11 CBS cijfers: Stroomschema’s stikstof, fosfor en kalium 2006-2008 
12 Nm3: Normaal kubieke meter: eenheid waarin het volume van gassen wordt uitgedrukt. 1 Nm³ is een hoeveelheid gas die bij 

0 °C en een druk van 1 atmosfeer een volume van 1 m³ heeft. 
13 Bij een zuurstofgehalte van 3% ongeveer 6,63 Nm3 (Royal HaskoningDHV (2014), Toetsing Wet Luchtkwaliteit RWZI 

Harderwijk) 
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Indien een hoog rendement wordt gehaald uit het ingevoerde (eerder aangegeven) substraat, ontstaat mogelijk 3 
miljoen Nm3 biogas (hoe meer kippenmest, hoe hoger het rendement). 
Bij verbranding van deze hoeveelheid biogas bedraagt de emissie van de WKK(‘s) van 7140 kg NOx per jaar 
(340mg*3.000.000m3*7). 7140 kg NOx bevat ongeveer 3213 kg N (bij een zeer conservatieve aanname van het 
gehalte N in NOx)14. 
De emissie van NOx kan op verschillende manieren worden teruggebracht. Zie navolgend tekstkader. 
 

Emissiebeperking WKK 

De emissie van stikstof uit een WKK is op verschillende manieren terug te dringen. Bijvoorbeeld door het behandelen van de 

uitlaatgassen van een WKK met een thermische of katalytische naverbrander is een emissie van 100 mg NOx//Nm³ rookgas in 

plaats van 340 mg/Nm³ haalbaar. 

 

Emissie WKK voorkomen 

De emissie van NOx wordt voorkomen wanneer het biogas in een groengas-opwerkinstallatie tot groengas wordt verwerkt, 

waarna het gas direct in het aardgasnet kan worden ingevoed. Dit is vooral aantrekkelijk als er een (geschikte) aardgasleiding 

nabij de vergister ligt. Alternatief is het groengas opslaan en afvoeren naar afnemers. Naast een opwerkinstallatie wordt veelal 

nog wel in beperkte mate (bijv. 10-20%) een WKK toegepast voor warmte en elektriciteit voor eigen gebruik. 

 
Naast NOx stoot de WKK nog een marginale hoeveelheid ammoniak (NH3) uit. In het te verbranden biogas mag 
maximaal 3 mg NH3/m³ zitten voor verbranding in de WKK. De ammoniak in het biogas wordt vrijwel volledig 
omgezet in stikstofoxiden bij de verbranding. In het rookgas blijft ongeveer 0,015 mg ammoniak per m³ over (1%) 
 
Emissietoename door extra transport 
Een vergistingsinstallatie heeft naar verwachting gemiddeld enkele extra transportbewegingen per dag tot gevolg. 
Dit zorgt voor een geringe toename in NOx-emissie. 
De extra bewegingen bestaan uit aanvoer van mest en co-producten (zoals gras) en afvoer van digestaat. De 
exacte hoeveelheid is afhankelijk van de hoeveelheid substraat die het betreffende bedrijf zelf invoert in de 
vergister en hoeveel digestaat het afvoert naar elders. De extra bewegingen vinden gespreid over het jaar plaats, 
maar waarschijnlijk niet elke dag.  
De afvoer van digestaat bestaat veelal uit een deel ingedroogde dikke fractie en een dunne fractie. Meest logisch 
is om de dunne fractie (grotendeels) als mest voor eigen bedrijf te gebruiken aangezien de ingedroogde fractie 
minder weegt per hoeveelheid nuttige (droge) stof. 
Eventueel kan nog transport optreden als gevolg van de opslag van de afvoer van vloeibaar CO2 indien dat wordt 
opgevangen bij een opwerkinstallatie van biogas naar groen gas. 
Daarnaast hebben extra werkzaamheden met bijvoorbeeld een shovel (vullen/leeghalen van silo’s met co-
substraat) nog een geringe uitstoot van NOx. 
De extra emissies als gevolg van extra transport bedragen een klein deel van de emissie van eventuele WKK’s 
(zeker niet meer dan 10% van deze emissie). 
 
Emissie-afname ten opzichte van reguliere mestopslag en uitrijden reguliere mest 
Bij het toepassen van een mestvergistingsinstallatie wordt de mest kort in een mestput opgeslagen waarna het in 
de vergistingsinstallatie wordt gebracht. De vergiste mest (digistaat) wordt vervolgens in een mestbassin 
opgeslagen waarna een groot deel wordt uitgereden over het land.  
Tijdens het vergistingsproces vormt zich biogas dat voor een zeer klein deel uit NH3 bestaat. De rest van de 
stikstof blijft in het digistaat achter (veel vastgelegd als NO3).  
De vergistingsinstallatie wordt normaal gesproken uitgerust met ‘overdrukventielen’ waarbij biogas ontsnapt als er 
te veel gas aanwezig is in de installatie. Dit is een marginale hoeveelheid. Veelal wordt hierbij een 

                                            
14 Conservatieve aanname samenstelling NOx: 95% is NO en 5% is NO2. Molmassa NO=30gr (14gr N+16gr O), NO2=46gr, 

NOx=(0,95*30+0,05*46)=30,8 gr. 1kg NOx bevat (14/30,8)= ca 0,45 kg N.  

NO wordt in de buitenlucht snel omgezet in NO2, zodra het de WKK verlaat. Voor NOx wordt vaak zelfs de molmassa van NO2 

gehanteerd (46 gram). Indien een hoger percentage NO2 wordt aangenomen in NOx, bevat 1 kg NOx minder N en resulteert  

de berekening in een lagere N-emissie: 2173kg N (14/46*7140). 
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‘fakkelinstallatie’ toegepast. Door de verbranding van het biogas blijft er een fractie (ca 1%) van de NH3 over in 
het gas).  
De emissie van langdurige mestopslag verdwijnt nagenoeg geheel (eerder genoemde ca 300 kg N per jaar, als 
onderdeel van NH3 en N2O). 
 
Na vergisting van de ca 25.000 ton substraat, blijft er naar verwachting ruim 20.000 ton digestaat over. Tijdens de 
vergisting vervluchtigt een deel van het in de mest aanwezige ammonium (ca 15%). Dit wordt opgevangen in het 
biogas als ammoniak en, zoals eerder aangegeven, verbrand in de WKK, waardoor circa 99% van deze 15% 
ammonium wordt verwijderd uit het digestaat t.o.v. niet vergiste mest. 
Het aandeel stikstof in het digestaat is gemiddeld dan ook lager dan het gemiddelde van niet vergiste mest. Dit 
aandeel is nog veel verder omlaag te brengen met een ammonium/ammoniakstripper (zie navolgend tekstkader). 
Het lagere stikstofgehalte betekent dat er 1 ton reguliere mest meer dan 1 ton digestaat op het land mag worden 
gebracht (qua maximaal toegestane hoeveelheid aan te brengen stikstof volgens mestregelegeving). 
 

Emissiebeperkende techniek: ammoniakstripper 

Met een ammoniakstripper kan een groot deel van het ammonium uit mest.digestaat worden verwijderd (mogelijk circa 70%: 

http://www.colsen.nl/site/blog/ammoniak-stripper-tbv-behandeling-van-digestaat-opgestart/ en: 

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2914/2914-002planmer.pdf). 

In deze installatie wordt mest/digestaat opgewarmd, de pH verhoogd en belucht met zwavelzuur. Uit de verbinding van 

ammonium met zwavelzuur ontstaat ammoniumsulfaat dat als kunstmest verkocht kan worden onder bepaalde voorwaarden. 

 
De exacte benodigde hoeveelheid digestaat op het land om hetzelfde effect voor de gewassen te bereiken als 
met gewone mest hangt af van de samenstelling en vorm van het digestaat (stikstofgehalte en gedroogd of niet). 
Er is per vergister waarschijnlijk meer ton digestaat in de toekomst (20.000 ton) dan mest in de huidige situatie 
(minimaal 12.500 ton). Dat betekent dat er waarschijnlijk meer digestaat moet worden afgevoerd naar elders dan 
dat er mest wordt afgevoerd in de huidige situatie. 
Het digestaat is door de samenstelling een erg gewilde organische meststof. Het digestaat kan op het land 
worden gebracht, maar kan ook worden afgevoerd naar landbouwgebieden met een mesttekort of naar het 
buitenland mits het gehygiëniseerd is (digestaat weegt na behandeling veel minder dan reguliere mest per m3). 
Als het digestaat wordt nabehandeld (gescheiden en gedroogd) ontstaat een dunne en een dikke fractie. De 
‘dunne fractie’ zal zoveel mogelijk in de directe omgeving worden toegepast en de (ingedroogde) dikke fractie 
wordt veelal afgevoerd naar elders. 
 
De vervluchtiging van stikstof (in de vorm van ammoniak) is ten opzichte van de het uitrijden van onvergiste mest 
mogelijk lager. Uit literatuur komen echter uiteenlopende cijfers naar voren. Vooral bij het uitrijden van de dunne 
fractie is er mogelijk sprake van winst ten opzichte van vervluchtiging van gewone mest.  
Zoals aangegeven wordt een deel van de ammoniak ‘verbrand’ met het biogas (15%). Als er van uit wordt gegaan 
dat de hoeveelheid digestaat die op het land wordt gebracht even groot is als de hoeveelheid mest die door dit 
digestaat wordt ‘vervangen en als de vervluchtiging bij uitrijden vervolgens gelijk is aan gewone mest (20%), 
ontstaat een ‘winst’ van ca 1.150 kg stikstofemissie als onderdeel van NH3 (15% van eerder aangegeven 7.680 
kg a.g.v. mest uitrijden). 
In totaal ontstaat zo een vermeden stikstofemissie van ongeveer 1.450 kg N per jaar (als onderdeel van NH3) in 
de gemeente per co-vergister (1.150 kg + ca 300 kg). 
 
Vergelijk emissie mestvergisting met referentiesituatie 

Vergisters emitteren stikstof (op 1 punt ca 7.140 kg NOx/3213 kg N per jaar+kleine emissie transport en installatie 
zelf).  
Dit berekende besparing ten opzichte van alleen de ‘traditionele manier’ van mestopslag en mestaanwending 
bedraagt circa 1.450 kg N per jaar als onderdeel van NH3, verspreid door gemeente.  
De exacte besparing is onder andere afhankelijk van de wijze van mesttoediening (injectie, sleepvoet, 
zodebemester), de hoeveelheid digestaat die op het land wordt gebracht (door lager stikstofgehalte kan er in 
theorie meer digestaat dan mest op het land worden gebracht) en het gebruik van maatregelen om het 
ammoniumgehalte van de mest/het digestaat omlaag te brengen, zoals het aanzuren van mest en gebruik van 
een ammonium/ammoniakstripper. 
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De berekende emissiebesparing is lager dan de berekende emissietoename. Echter de emissietoename bestaat 
nagenoeg geheel uit stikstof als onderdeel van NOx en de emissiebesparing uit stikstof als onderdeel van NH3. 
Gezien de veel lagere depositiesnelheid van NOx is het heel goed mogelijk dat de depositie op nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden zal afnemen als gevolg van het voornemen. 
Gezien de aannames achter voorliggende exercitie en de onenigheid in de literatuur die aan een deel van de 
aannames ten grondslag ligt, is deze conclusie niet hard te trekken. Het is niet zeker of de berekende 
emissiewinst daadwerkelijk optreedt binnen de gemeente. Een belangrijke aanname is bijvoorbeeld dat de 
hoeveelheid digestaat die op het land wordt gebracht even groot is als de hoeveelheid mest die voorheen op het 
land werd gebracht en nu wordt vervangen door digestaat. 
 
Emissie mestvergisting vervangt emissie dieren op bouwvlak 

Zoals eerder aangegeven kunnen veel minder dieren worden binnen de bouwvlakken van bedrijven indien 
mestvergisters worden gerealiseerd binnen het bouwvlak in plaats van dat dit bouwvlak beschikbaar is voor het 
houden van dieren. 
Bij realisatie van 173 vergisters in de gemeente, kunnen op 86,5 ha bouwvlak in alternatief 1 geen dieren worden 
gehouden. Dit levert, bij een verdeling van mestvergisters over diercategorieën zoals hiervoor aangegeven, voor 
de gehele gemeente een besparing op van circa 230.000 kg ammoniakemissie per jaar (=ca 
230.000/86,5/2=1330 kg per 0,5 ha bouwvlak) ten opzichte van de maximale emissie volgens alternatief 1 
(besparing van 230.000kg op 1.430.901kg). Bij stalsystemen volgens ‘mitigatiepakket 1, stap 1’ (zie o.a. de PB 
voor toelichting ‘mitigatiepakket 1’) levert dit een besparing op van circa 77.000 kg ammoniakemissie per jaar (op 
een emissie van 502.094kg; =ca 77.000/86,5/2=445 kg per 0,5 ha bouwvlak). Zie bijlage 2 voor een tabel met de 
totstandkoming van deze aantallen ammoniakemissie.. 
Bij maximale ontwikkeling van het aantal dieren is bovendien erg veel afvoer van mest nodig naar buiten de 
gemeente. Bij vervanging van dieren door vergisters, wordt minder mest geproduceerd in de gemeente. 
Daarnaast kan de mest in de gemeente (deels) verwerkt kan worden in vergisters en kan het transport van zware 
drijfmest naar buiten de gemeente mogelijk beperkt worden en deels vervangen worden door het transport van 
droog/dik digestaat. 
 
De vermeden emissies van 230.000 (1330kg per 0,5 ha bouwvlak) en 77.000 kg (445kg per 0,5 ha bouwvlak) 
ammoniak per jaar ten opzichte van respectievelijk alternatief 1 en ‘mitigatiepakket 1, stap 1’ wegen op zichzelf 
niet op tegen de emissie van 173 vergisters a 7140 kg NOx per jaar (1.235.220 kg NOx per jaar). 
 
Zoals aangegeven heeft NOx een veel lagere depositiesnelheid dan NH3. Oftewel: de emissie van 1 kg N als 
onderdeel van NOx heeft veel minder depositie op omgeving tot gevolg dan de emissie van 1 kg N als onderdeel 
van NH3. In onderstaand figuur is de stikstofdepositie als gevolg van een mogelijke vergistingsinstallatie met een 
emissie van 7.140 kg NOx per jaar weergegeven op een nabijgelegen Natura 2000-gebied (in dit geval 
Springendal & Dal van de Mosbeek). Deze berekening is uitgevoerd met de laatste versie van Aerius calculator 
(parameters: emissiehoogte 3m, standaard warmte-inhoud voor categorie ‘energie’ van 0,220 MW). 
De vergistingsinstallatie (aangeduid met een 1) leidt tot een depositie van maximaal 55,1 mol/ha/jaar (met bruin 
aangegeven). Op het hexagoon direct ten noorden daarvan treedt een stikstofdepositie van 42,7 mol/ha/jaar op 
(in de vorm van NOx).  
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Figuur A2 Stikstofdepositie als gevolg van 1 ‘standaard’ co-vergister 

 
Wanneer op dezelfde locatie een bron van 1330 kg NH3 wordt ingevoerd (gemiddelde emissie van 0,5 ha 
bouwvlak volgens alternatief 1) ontstaat het navolgende beeld. De maximale depositie bedraagt nu 674 
mol/ha/jaar (in de vorm van NH3) op het hexagoon waar eerder 55,1 mol mol/ha/jaar werd berekend voor de co-
vergister. Op het hexagoon direct ten noorden daarvan treedt een stikstofdepositie van 344 mol/ha/jaar op. 
 
Figuur A3 Stikstofdepositie als gevolg van 0,5 ha bouwvlak maximaalpgevuld met dieren 1 volgens 

alternatief 1 

 
Tenslotte is op dezelfde locatie ook een bron van 445 kg NH3-emissie ingevoerd (gemiddelde emissie van 0,5 ha 
bouwvlak volgens ‘mitigatiepakket 1, stap 1’). De maximale depositie bedraagt nu 227 mol/ha/jaar (in de vorm van 
NH3) op het hexagoon waar eerder 55,1 mol mol/ha/jaar werd berekend voor de co-vergister. Op het hexagoon 
direct ten noorden daarvan treedt een stikstofdepositie op van 116 mol/ha/jaar. 
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Figuur A4 Stikstofdepositie als gevolg van 0,5 ha bouwvlak maximaal opgevuld met dieren volgens 

‘mitigatiepakket 1, stap 1’ 

 
Uit voorgaande berekeningen blijkt dat het vervangen van dieren door mestvergisters op hetzelfde oppervlak 
bouwvlak een fors lagere stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden oplevert, zowel voor alternatief 1 
als voor ‘mitigatiepakket 1, stap 1’. 
 
De emissie van 7.140 kg NOx/jaar van een co-vergister leidt tot een depositie van 55,1 en 42,7 mol/ha/jaar op de 
twee plekken (hexagonen) met de hoogste depositie. Emissie van 1 kg NOx per jaar zorgt op korte afstand dus 
voor een depositie van 0,0077 en 0,0060 mol/ha/jaar, 
Een emissie van 1.330 kg NH3 als gevolg van vee in stallen leidt tot 674 en 344 mol/ha/jaar op dezelfde locaties. 
Een emissie van 445 kg NH3 als gevolg van vee in stallen leidt tot 227 en 116 mol/ha/jaar op dezelfde locaties. 
Emissie van 1 kg NH3 per jaar zorgt op korte afstand dus voor een depositie van 0,51 en 0,26 mol/ha/jaar. 
Emissie van 1 kg NH3 per jaar zorgt op de twee locaties met de hoogste depositie voor een depositie die een 
factor 66 en 43 hoger is dan de depositie die optreedt als gevolg van de emissie van 1 kg NOx per jaar. Op 
grotere afstand wordt de factor wel wat lager (op 1 km afstand is de factor nog ca 25). 
 
Conclusie Natura 2000/stikstofdepositie in relatie tot mestvergisting 

Uit het voorgaande blijkt dat het vervangen van dieren door een mestvergister op hetzelfde oppervlak bouwvlak 
(0,5 ha) een positief effect oplevert qua stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de omgeving, zowel voor 
alternatief 1 als voor ‘mitigatiepakket 1, stap 1’. 
Het negatieve effect van alternatief 1 wordt dus iets minder negatief wanneer vergisters worden toegepast, maar 
is nog steeds zeer fors (- -). Aangezien de depositie ook afneemt ten opzichte van ‘mitigatiepakket 1, stap 1’, zijn 
de effecten van alternatief 1 ook voldoende te mitigeren bij het toepassen van mestvergisting in plaats van dieren 
op een deel van het beschikbare bouwvlak (0.5 ha). 
In alternatief 2 is door het kleinere aantal dieren minder mest beschikbaar en zullen er dus zeer waarschijnlijk 
minder vergisters worden opgericht. Echter, de toegestane bouwvlakken zijn even groot als in alternatief 1. 
Daardoor is er ruimte om binnen bouwvlakken vergisters te realiseren, zonder dat er op het aantal dieren hoeft te 
worden bespaard. In alternatief 2 wordt het effect op Natura 2000 dan ook niet minder negatief door het 
realiseren van co-vergisters (blijft -). 
 
Zoals eerder aangegeven wordt door het gebruik van co-vergisters mogelijk ongeveer 1.450 kg stikstofemissie 
per jaar per vergister (als onderdeel van NH3) vermeden van veehouderijen verspreid in de gemeente. Dit komt 
overeen met een emissie van ongeveer 1.760 kg NH3. Deze berekende besparing is lager dan de berekende 
emissietoename (ca 7.140 kg NOx/3213 kg N per jaar op 1 punt). 
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Zoals aangegeven zorgt de bestaat de emissietoename nagenoeg geheel uit NOx en de emissiebesparing uit 
NH3. Daarom is het waarschijnlijk dat de depositie op Natura 2000-gebieden zal afnemen ten opzichte van de 
referentiesituatie door het toepassen van co-vergisters.  
Ook werd aangegeven dat deze conclusie gezien de aannames en onzekerheden achter de berekening van de 
emissiebesparing niet hard is te trekken. Met name door onzekerheden over de emissiebesparing bij het uitrijden 
van digestaat ten opzichte van mest.  
Wanneer alleen de emissiebesparing ten opzichte van ‘traditionele’ mestopslag wordt meegeteld (300 kg N per 
jaar emissie uit de gemeente= ca 364 kg NH3 per jaar), treedt er door realisatie van vergisters hoogst 
waarschijnlijk nog steeds een depositieafname op ten opzichte van de huidige situatie. Dit effect maakt de 
beoordeling ten aanzien van Natura 2000 van zowel alternatief 1 als 2 iets minder negatief dan in de situatie 
zonder vergisters, maar de totale beoordeling blijft hetzelfde als in het oorspronkelijke MER (- - voor alt 1 en - 
voor alt 2). 
Zoals eerder aangegeven zorgt emissie van 1 kg NH3 per jaar uit een stal voor een depositie die een factor 66-43 
hoger is dan de depositie die optreedt als gevolg van de emissie van 1 kg NOx per jaar uit een vergister (WKK). 
Op grotere afstand wordt de factor wat lager (op 1 km afstand is de factor nog ca 25). 
De ‘winst’ ten opzichte van reguliere mestopslag bedraagt 364kg NH3 per jaar. De extra emissie van een 
vergister bedraagt ca 7.140 kg NOx per jaar. Tussen de gewichten (in kg) aan emissie in NH3 en NOx zit een 
factor van circa 20 (7140/364), terwijl de emissie van 1 kg NH3 emissie per jaar voor een depositie zorgt die 
tientallen keer zo laag ligt dan de emissie van 1 kg NOx (op korte afstand zelfs factor meer dan 50). 
 
Daarbij moet worden gezegd dat realisatie van een enkele vergister op de rand van Natura 2000 tot een toename 
van depositie kan leiden ten opzichte van de referentiesituatie indien de huidige opslag van de mest die naar de 
vergister wordt toegebracht voor het overgrote deel níet op de rand van datzelfde Natura 2000-gebied ligt. 
In dat geval zal een beroep gedaan moeten worden op een emissiebeperkende techniek voor WKK’s, zoals de 
eerder genoemde ‘naverbrander’, waarmee de emissie van NOx mogelijk tot 3,4 keer zo laag kan zijn. Een 
andere zeer goede maatregel is de eerder genoemde groengas-opwerkinstallatie. 
 
Geur in relatie tot mestvergisting 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgesteld 
als leidraad voor het (op hoofdlijnen) verantwoord inpassen van bedrijvigheid en/of gevoelige functies. Daarin zijn 
standaard aan te houden afstanden opgenomen tussen verschillende typen bedrijven en gevoelige functies (zoals 
woningen). Als deze afstanden worden aangehouden worden ontoelaatbare milieueffecten normaal gesproken 
voorkomen. 
Een mestvergistingsinstallatie (SBI-code 40 (SBI 2008: 35 B)) valt onder milieucategorie 3.2. De grootste 
minimaal aan te houden afstand bedraagt 100 meter (voor geur en geluid) ten opzichte van woningen binnen het 
gebiedstype ‘rustige woonwijk’ of ‘rustig buitengebied’.  
Volgens de systematiek van de handreiking Bedrijven en milieuzonering kan de minimaal aan te houden afstand 
met 1 stap of trede worden teruggebracht tot 50 meter indien het gebied waar een vergister wordt gerealiseerd 
kan worden gekenmerkt als ‘gemengd gebied’. Dit betreft veelal bedrijventerreinen en de omgeving daarvan. Het 
grootste deel van het plangebied (de hele gemeente excl. woonkernen) is echter te classificeren als ‘rustig 
buitengebied’ of ligt nabij een ‘rustige woonwijk’. 
Indien een (co-)vergister niet binnen 100 meter van geurgevoelige objecten wordt geplaatst (ook stallen kunnen 
mogelijk als geurgevoelig object worden aangemerkt), wordt over het algemeen voldaan aan een goede 
ruimtelijke ordening volgens de handreiking Bedrijven en milieuzonering. Deze algemene ‘regel’ is echter niet 
altijd voldoende.  
 
Gezien de aard van de gemeente Tubbergen, veel verspreid liggende woningen, diverse woonkernen, en veel 
(relatief kleine) agrarische bedrijven, is de kans groot dat er geurgevoelige objecten nabij een eventueel initiatief 
voor een mestvergister liggen.  
 
Mestvergisting is naar haar aard een gesloten proces, waarbij geen of weinig geur vrijkomt. Alleen bij overdruk 
wordt via overdrukventielen enig gas vrijgelaten. Dit gas wordt vaak ‘afgefakkeld’ (verbrand) en zal daardoor 
nagenoeg reukloos zijn. Indien het gas niet verbrand wordt behoudt dit enigszins een mestgeur. 
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De opslag van (co-)substraat en het drogen en verder verwerken van digistaat kunnen leiden tot geuremissie. 
Vloeibare (co-)substraten worden normaal gesproken luchtdicht opgeslagen in silo’s (geen gasverlies), waardoor 
deze geen geur emitteren. Bij het vullen van silo’s is het raadzaam de vrijkomende verdringingslucht door een 
luchtwasser te leiden..  
Vaste co-substraten worden vaak in sleufsilo’s opgeslagen en worden afgedekt met plastic (vergelijkbaar met 
standaard voeropslag). Deze opslag zal normaal gesproken niet tot een relevante geuremissie leiden. Tijdens het 
vullen en leegmaken van de sleufsilo’s is enige geuremissie mogelijk. Deze geur is vergelijkbaar met de 
standaard geur van ruwvoeropslagen, zoals die in het buitengebied veel voorkomen.  
Na het vergisten wordt (een deel van) het digestaat vaak bewerkt. Daarbij wordt het digestaat vaak gescheiden in 
een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan bijvoorbeeld met een digestaatdroger nog verder worden 
bewerkt. Daarbij kan geur vrijkomen. Aan te raden is om dit drogen plaats te laten vinden in een afgesloten ruimte 
met een luchtwasser. 
 
Bij de verbranding van gas in een WKK zal de lucht die vrijkomt na verbranding (het ‘rookgas’) nagenoeg 
reukloos zijn. De aanwezige geur in het biogas en de te gebruiken verbrandingslucht verdwijnt grotendeels. Een 
geurverwijderingsrendement van 99% is haalbaar, mits de WKK goed is ingeregeld. 
 
Naar verwachting kan de realisatie van een vergister leiden tot een beperkte stijging van de geurbelasting in de 
directe omgeving. Op enige afstand zal de bijdrage echter zeer beperkt/niet merkbaar zijn ten opzichte van de 
achtergrondgeur. Co-vergisters worden nagenoeg uitsluitend op bouwvlakken van agrarische bedrijven 
ontwikkeld. 
Daarbij geldt ook hier wederom dat bij realisatie van mestvergisters minder dieren kunnen worden gehouden op 
een bouwvlak. De geuremissie van deze dieren wordt voorkomen. Daarnaast geldt, zoals wordt omschreven in 
hoofdstuk 4 van deze aanvulling (geur), dat er in de huidige situatie nagenoeg geen geurklachten in gemeente 
Tubbergen bekend zijn. Dat wil niet zeggen dat er lichtzinnig mee moet worden omgesprongen, maar zegt wel dat 
geur nog geen groot issue is in de gemeente.  
De negatieve beoordeling van alternatief 1 (-) en de licht negatieve beoordeling van alternatief 2 (0/-) in het MER 
blijven behouden.  
 
Geluid in relatie tot mestvergisting 

Over het algemeen kan, net als bij geurhinder, worden gesteld dat voor directe geluidhinder als gevolg van 
mestvergisting aan de normen voldaan zal worden wanneer een afstand van 100 meter op gevoelige objecten 
(voor geluid meestal woningen van derden) wordt aangehouden.  
In het navolgende wordt in verband met nauwkeurigheid wel nader ingegaan op te verwachten geluidseffecten 
van vergisters en bijbehorende installaties.  
Ook hier geldt weer dat door veel verspreid liggende woningen, diverse woonkernen, en veel (relatief kleine) 
agrarische bedrijven, de kans groot is dat er gevoelige objecten nabij een eventueel initiatief voor een 
mestvergister liggen. 
 
Een vergister brengt bedrijfsactiviteiten (directe hinder) en extra transportbewegingen (indirecte hinder) met zich 
mee welke kunnen zorgen voor een hogere geluidbelasting op de omgeving. 
 
Effect installaties/werkzaamheden op het erf (industrielawaai/directe hinder) 

Het bedrijven van een vergistingsinstallatie brengt diverse activiteiten en installaties met zich mee die zorgen voor 
een geluidemissie, waaronder: 
– Het laden en lossen van vrachtwagens met mest en digestaat. Dit zorgt voor geluid bij het rijden over het 

terrein en bij het laden en lossen zelf. Een pomp voor het verladen van mest en digistaat tussen 
vrachtwagens en silo’s kan mogelijk binnen een gebouw geplaatst worden, waardoor de geluidemissie 
daarvan sterk wordt beperkt. 

– WKK’s en/of gas-opwerkinstallaties. Deze worden vaak in afgesloten ruimtes geplaatst die zijn voorzien 
van geluidsisolatie. Daardoor wordt de geluidsemissie naar de omgeving sterk gereduceerd 

 
Een enkele vergistingsinstallatie zal over het algemeen geen relevante bijdrage aan het geluidsniveau leveren. 
Dit is onder andere afhankelijk van bestaande referentieniveaus van het omgevingsgeluid (bijv. aanwezigheid 
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provinciale weg). Daarbij moeten ook de maximaal toelaatbare grenswaarden woningen volgens de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening worden gerespecteerd. 
 
Effecten verkeer op de openbare weg (indirecte hinder) 

Het extra transport van enkele vergisters op de openbare wegen zal waarschijnlijk niet leiden tot een relevante 
toename in het geluidsniveau. De extra bewegingen zullen wegvallen tegen de totale hoeveelheid verkeer op de 
weg. Bij realisatie van een forse hoeveelheid vergisters is het effect mogelijk wel relevant ten opzichte van de 
referentiesituatie. 
Daarbij geldt echter ook de eerdere opmerking dat bij maximale ontwikkeling van het aantal dieren erg veel afvoer 
van (drijf)mest nodig naar elders. Bij vervanging van dieren door vergisters, wordt minder mest geproduceerd in 
de gemeente, kan mest in de gemeente (deels) verwerkt kan worden in vergisters en kan het transport van zware 
drijfmest mogelijk beperkt worden en deels vervangen worden door het transport van droog/dik digestaat. 
 
Effectscore 

In het oorspronkelijke MER is geluid niet afzonderlijk beoordeeld als aspect, maar alleen als onderdeel van 
gezondheid. 
Een enkele vergistingsinstallatie zal over het algemeen geen relevante bijdrage aan het geluidsniveau leveren. 
Realisatie van een forse hoeveelheid vergisters heeft mogelijk wel een relevant effect ten opzichte van de 
referentiesituatie (vooral door extra vervoer). De vergisters vervangen echter ook de plaatsing van veel dieren in 
alternatief 1, waardoor de effecten van deze dieren (en het transport dat daarvoor nog is) vervalt. 
In alternatief 2 is, zoals aangegeven onder de effecten van vergisters op natura 2000, echter er ruimte om binnen 
bouwvlakken vergisters te realiseren, zonder dat er op het aantal dieren hoeft te worden bespaard.  
De algehele beoordeling van beide alternatieven ten aanzien van gezondheid blijft neutraal (0). 
Indien het aspect geluid ook afzonderlijk zou worden beoordeeld, zouden de alternatieven een (licht) negatieve 
score krijgen, zowel inclusief als exclusief vergisting (zonder vergisting zijn er meer dieren). 
 

Fijnstof in relatie tot mestvergisting 

Een (co-)vergistingsinstallatie kan van invloed zijn op de luchtkwaliteit als gevolg van: 
– Toename van transportbewegingen op de openbare weg 
– Effect installaties/werkzaamheden op het erf 
 
Transport op de openbare weg 

Volgens de Wet milieubeheer is het nodig een planontwikkeling met toename van verkeer te toetsen aan 
luchtkwaliteitseisen, met uitzondering van bepaalde typen projecten die niet in betekende mate (NIBM) bijdragen 
aan de luchtkwaliteit. Deze grens is in het algemeen 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 
concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) van 40 µg/m³, oftewel 0,4 µg/m³. Indien er slechts enkele 
vergisters worden gerealiseerd met enkele extra vervoersbewegingen zal het gaan om een NIBM bijdrage.  
Bij realisatie van tientallen vergisters zal de grens van 1% waarschijnlijk wel worden overschreden. Echter, de 
bijdragen vinden verspreid over de gemeente plaats waardoor de bijdrage pas in betekenende mate zal zijn bij 
een hoge concentratie van vergisters binnen een klein gebied. 
 

Installaties/werkzaamheden op het erf  
Diverse activiteiten op het erf kunnen zorgen voor emissie van fijnstof (PM10).  
Eventuele WKK’s emitteren in beginsel fijn stof. Een WKK moet voldoen aan de voorschriften van een of meer 
Algemene Maatregelen van Bestuur waarin strenge eisen zijn gesteld ten aanzien van de uitstoot van fijn stof. 
Bij het drogen van digestaat kan fijnstof-emissie optreden. Deze emissie kan beperkt worden door bijvoorbeeld 
een ondergrondse droogtechniek toe te passen waarbij voorverwarmde lucht door de mest getrokken of geduwd 
wordt en fijn stof blijft kleven aan de mest. De lucht kan vervolgens door een luchtwasser worden geleid voor het 
naar buiten gaat. 
Laden, lossen en andere vervoersbewegingen op het erf leiden eveneens tot een fijnstomemissie. 
 

Effect 

Gezien de zeer lage achtergrondconcentratie van fijnstof in de gemeente zullen er geen fijnstof-overschrijdingen 
optreden op relevante functies (woningen) als gevolg van vergistingsinstallaties. Wanneer zeer veel installaties 
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worden gerealiseerd (bijv. het genoemde theoretische aantal van 173) is het effect wellicht wel relevant (lokaal en 
als gevolg van extra verkeer). 
In dat laatste geval geldt wederom dat het aantal dieren ten opzichte van de maximale ontwikkeling van het 
aantal dieren (alternatief 1) lager is. Hierdoor is er minder fijnstof-emissie uit stallen en is er mogelijk een afname 
van (zware) transportbewegingen naar gebieden buiten de gemeente (minder mest en minder afvoer van 
drijfmest). De beoordeling van alternatief 1 blijft daarmee gelijk (0/-). Voor alternatief 2 geldt wederom dat er 
ruimte is om binnen bouwvlakken vergisters te realiseren, zonder dat er op het aantal dieren hoeft te worden 
bespaard. De neutrale beoordeling, zoal aangegeven in het (concept-)MER, verschuift naar een licht negatieve 
beoordeling (0/-). 
 
Landschap in relatie tot mestvergisting 

Bij realisatie van de eerder aangegeven maximaal te verwachten hoeveelheid vergisters treedt een forse invloed 
op het landschap op. In theorie kan er veel extra bebouwing bijkomen, verspreid door de gemeente, (nagenoeg 
altijd) aansluitend op bestaande bouwpercelen. Aan ontwikkelingen (zoals uitbreiding van bouwpercelen) zijn in 
het bestemmingsplan wel diverse randvoorwaarden verbonden die de landschappelijke kwaliteit borgen. Met 
name in de gebieden aangeduid als landschappelijk waardevol (en esgronden in het bijzonder) gelden strenge 
randvoorwaarden. 
 
Tegenover de mogelijk forse toename van bebouwing ten behoeve van vergisting staat wel dat op het bouwvlak 
dat ingenomen wordt door de vergisters geen stallen of andere gebouwen gebouwd kunnen worden. Deze 
effecten kunnen enigszins tegen elkaar worden weggestreept bij de maximale ontwikkeling volgens alternatief 1. 
  
Echter, een vergister heeft doorgaans wel een meer industriële uitstraling dan ‘normale’ agrarische bebouwing. 
De vergistingssilo’s krijgen vaak een betonnen rand van circa vijf meter hoog (nog enigszins vergelijkbaar met 
overige bebouwing), maar bereiken vaak een hoogte van 9 a 10 meter door de bol staande afdekking van de silo. 
De toegestane bouwhoogte van ‘overige andere bouwwerken’, waar een vergister mogelijk onder valt, is hoger 
dan voor woningen en stallen, namelijk 15 meter. Dit is fors. Deze hoogte zal normaal gesproken niet bereikt 
worden. De gemeente kan overwegen om een maximumhoogte aan vergistingssilo’s te stellen. 
 
Het (enigszins) tegen elkaar wegstrepen van effecten van stallen en vergisters geldt niet voor alternatief 2. In 
alternatief 2 zijn de dieraantallen zijn beperkt, maar niet de mogelijkheden voor co-vergisting. Realisatie van veel 
vergisters (als gevolg van minder beschikbare mest, zullen dit er wel minder zijn dan in alt 1) heeft hier een groot 
extra effect. De neutrale beoordeling in het MER verschuift naar licht negatief (0/-). Dit in samenhang met de 
hierna beschreven effecten van paardrijbakken op het landschap. 
 
Beperking effecten 

Effecten op het landschap kunnen onder andere beperkt worden door (dichte) landschappelijke inpassing toe te 
passen, liefst met streekeigen beplanting. In grote delen van de gemeente met bos en houtwallen 
(coulissenlandschap) werkt een dergelijke inpassing mogelijk goed.  
In de meer open delen van de gemeente zal de ontwikkeling meer opvallen ondanks inpassing met beplanting. In 
de meer open delen vindt over het algemeen al wel meer grootschalige landbouw plaats. Wanneer minder wordt 
gekeken vanuit het behoud van bestaande elementen/waarden en meer vanuit het oogpunt dat ons landschap 
(zeker in de meer intensieve gebieden) het resultaat is van agrarische innovaties, is de ontwikkeling mogelijk ook 
te zien als een mogelijkheid voor een nieuwe landschappelijke identiteit. 
Vanuit landschappelijk oogpunt gaat de voorkeur verder uit naar een compact erf, zodat de inbreuk op het 
landschap beperkt blijft. 
 
Externe veiligheid in relatie tot mestvergisting 

Ook voor externe veiligheid kan in het algemeen worden gesteld dat aan de normen voldaan zal worden wanneer 
een afstand van 100 meter op relevante functies wordt aangehouden, in het geval van externe veiligheid 
(beperkt) kwetsbare objecten. 
 
Met de aanwezigheid van biogas op het erf van bedrijven met een vergistingsinstallatie is er sprake van enig 
risico voor de omgeving. Het gas is giftig in hoge concentratie en onder bepaalde omstandigheden brandbaar 
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indien het vrijkomt. Een gevaarlijke situatie kan alleen ontstaan als een grote hoeveelheid gas in één keer 
vrijkomt. Deze kans is zeer klein bij deugdelijk gebruik en inzet van bekende, moderne technieken.  
Relevant is de ligging van de PR 10-6 contour: de contour voor het plaatsgebonden risico (PR) waarbinnen geen 
kwetsbare objecten in de zin van het Besluit externe veiligheid inrichtingen mogen liggen. Indien mogelijk moet 
ernaar gestreefd worden dat binnen die afstand ook geen beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn/worden 
gerealiseerd. Ook heeft het de voorkeur dat de PR 10-6 contour geheel binnen de grens van de inrichting ligt. 
Volgens het RIVM-rapport 'Veiligheid grootschalige productie van biogas' (RIVM, 2010) is voor een biogasopslag 
tot 4.000 m3 (met een zwavelwaterstofgehalte < 1%15) onder normale omstandigheden een veiligheidsafstand 
van 50 meter voldoende, gerekend vanaf het midden van de biogasopslag.  
Naar verwachting hebben de vergistingsinstallaties in de gemeente met een capaciteit van maximaal 25.000m3 
substraat per jaar genoeg aan een ‘opslag’ van 4.000 m3. Indien meer opslag plaatsvindt zal de  PR 10-6 contour 
ook licht toenemen.  
De kans is klein dat (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour van een kleine vergister komen te 
liggen. Het streven dat de PR 10-6 contour geheel binnen de grens van de inrichting ligt, is niet altijd haalbaar. 
 
Wel is de kans aanwezig dat mensen verblijven binnen de effectafstand van een vergister. Dit is de afstand 
waarbinnen in beginsel dodelijke slachtoffers kunnen vallen, ongeacht de grootte van die kans. De effectafstand 
van een ‘kleine’ vergistingsinstallatie met circa 4.000 m3 opslagcapaciteit bedraagt een kleine 150 meter. De 
kans dat op die afstand een dodelijk slachtoffer valt is vele malen kleiner dan 10-6 (1 op 1.000.000), maar de kans 
is groot dat diverse mensen verblijven binnen deze effectafstand (bijv in woningen). Hoe meer vergisters worden 
gerealiseerd, hoe hoger het groepsrisico (GR) zal zijn op diverse plaatsen in de gemeente.  
De kans dat de grenswaarde voor GR (de oriëntatiewaarde) als gevolg van co-vergisting in het buitengebied 
wordt overschreden, is zeer klein. 
 
Effectscore 

In het oorspronkelijke MER is externe veiligheid niet beoordeeld als aspect. Een enkele vergistingsinstallatie zal 
over het algemeen geen relevante invloed hebben externe veilighiedsrisico’s. Realisatie van een forse 
hoeveelheid vergisters heeft mogelijk wel een relevant effect ten opzichte van de referentiesituatie (vooral t.a.v. 
GR).  
Indien het aspect externe veiligheid zou worden beoordeeld, zouden beide alternatieven een licht negatieve score 
krijgen als gevolg van een verhoogd GR (0/-). 
 

Effecten beperken 

Aan te bouwen (moderne) installaties kunnen overigens dusdanige voorwaarden worden gesteld dat de risico’s 
beduidend kleiner zijn dan bij installaties die de afgelopen decennia zijn gebouwd. 
De installaties zijn op verschillende manieren te beveiligen. Dit kan met vele soorten sensoren en alarmsystemen 
(die ook worden toegepast), maar zintuiglijke waarneming door vaak bij de installaties aanwezig te zijn is de beste 
veiligheidsmaatregel. Een groot voordeel van een ‘bedrijfseigen’ vergister is dat de beheerder/operator van de 
installatie bij de installatie woont/kan wonen.  
 

Conclusie effectbeoordeling (co-)vergisting 

Het realiseren van veel vergisters heeft op verschillende vlakken een forse invloed op het milieu. Daarbij moet 
worden gezegd dat de mogelijke gevolgen van mestvergisting over het algemeen kleiner zijn dan de mogelijke 
gevolgen van het maximaal opvullen met dieren van het bouwvlak dat anders voor vergisting ingezet kan worden. 
De oorspronkelijke beoordelingen van landschap (i.c.m. invloed van paardrijbakken) en fijnstof van alternatief 2 
veranderen beide van neutraal naar licht negatief (0/-) door realisatie van vergisters. Indien de aspecten externe 
veiligheid en geluid ook worden beoordeeld, zouden beide alternatieven een (licht) negatieve score krijgen op 
deze beide aspecten. 

                                            
15 Biogas met een zwavelwaterstofgehalte (H2S) >1 vol% worden volgens Seveso-regelgeving geclassificeerd als zeer toxisch 

(T+). Inrichtingen met 4.000-5.000 m3 biogas of meer halen dan de onderste drempelhoeveelheid van het Besluit Risico’s 

Zware Ongevallen (Brzo) en vallen daarmee onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dat geval moet ook een 

kwantitatieve risicoanalyse gedaan worden.  
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Naast de genoemde effecten hebben (mest)vergisters een positief effect ten aanzien van duurzaamheid. Ze 
dragen bij aan een duurzame energievoorziening en een lagere uitstoot van broeikasgassen. 
 
In het voorgaande zijn diverse mogelijkheden genoemd voor het beperken van de effecten van mestvergisting. 
Een maatregel die veel effecten beperkt of opheft is het verwerken van het biogas in een gas-opwerkinstallatie tot 
groengas waarna het gas direct in het aardgasnet kan worden ingevoed. Daarbij treedt nagenoeg geen emissie 
op van stikstof, geur of fijnstof. Dit is vooral aantrekkelijk als er een (geschikte) aardgasleiding nabij de vergister 
ligt. Naast een opwerkinstallatie wordt veelal nog wel in beperkte mate een WKK toegepast voor warmte en 
elektriciteit voor eigen gebruik. 
 
2.2 Paardrijbakken 

Realisatie van paardrijbakken kan invloed hebben op aanwezige landschappelijke waarden en op de beleving 
daarvan. 
Paardrijbakken ten behoeve van eigen gebruik mogen volgens het bestemmingsplan binnen en (via afwijking met 
een omgevingsvergunning) buiten elk bouwvlak in het buitengebied gerealiseerd worden waar wordt gewoond of 
een agrarisch bedrijf is gevestigd. Om effecten op de omgeving te beperken worden voorwaarden voor 
paardrijdbakken buiten een bouwvlak in het bestemmingsplan opgenomen: 
− de gronden voor de aanleg van de paardrijdbak moeten direct grenzen aan het bouwvlak/bestemmingsvlak, 

de bouwhoogte van lichtmasten en andere bouwwerken bij een paardrijdbak mag respectievelijk ten hoogste 
5,00 m en 3,00 m bedragen 

− lichtmasten mogen uitsluitend gericht zijn op de paardrijdbak; 
− er mag geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) worden veroorzaakt voor nabijgelegen 

woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens); 
− er mag geen onevenredige verstoring van het bodemarchief worden veroorzaakt; 
− er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische 
− en landschappelijke waarden, de waarden van historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden. 
 

Verspreid in het buitengebied liggen 575 agrarische bedrijven en honderden woningen. Bij een groot deel van 
deze bouwvlakken kan in potentie een paardrijbak gerealiseerd kan worden. Het aantal plekken waar een 
paardrijbak buiten het bouwvlak gerealiseerd mag worden wordt beperkt doordat deze niet binnen 50 meter van 
een woonbestemmingsgrens (van derden) mag worden gerealiseerd. Indien een bouwvlak aan één zijde op 50 
meter plus de breedte van een paardrijbak ligt ten opzichte van een ‘buurman’, kan een paardrijbak gerealiseerd 
worden. Indien paardrijbakken worden gerealiseerd op elke plek waar het mag, zal er een serieuze impact op het 
landschap optreden. 
Door de overige opgenomen randvoorwaarden in het bestemmingsplan worden mogelijke effecten op het 
landschap wel ingeperkt. Lichtmasten en bebouwing zullen bij een maximale hoogte van respectievelijk 5 en 3 
meter niet erg opvallen nabij bestaande bebouwing op het bouwvlak waar de paardrijbak aan grenst. Door de eis 
van een goede landschappelijke inpassing, worden de effecten op de beleving van het landschap verder beperkt. 
Dit neemt niet weg dat realisatie van een grote hoeveelheid paardrijbakken invloed heeft op het landschap. Met 
name in de meer open gebieden van de gemeente, zal een paardrijbak opvallen, ookal is deze landschappelijk 
ingepast. 
Het effect op het landschap is negatief. De negatieve beoordeling in het MER van alternatief 1 op het criterium 
landschap blijft daarmee staan. De neutrale beoordeling van Alternatief 2, verschuift naar een licht negatieve 
beoordeling, mede in samenhang met de eerder beschreven effecten van (co-)vergisters (0/-). 
 
Opmerking bij het voorgaande: In het vigerende bestemmingsplan zijn er geen voorwaarden gesteld aan de 
aanleg van paardrijbakken. Wat dat betreft is het een vooruitgang ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Het effect is echter als negatief beoordeeld, aangezien de effectbeoordeling niet plaatsvindt 
ten opzichte van het geldende plan, maar ten opzichte van daadwerkelijke huidige situatie en autonome 
ontwikkeling. 
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3. Effecten op Natura 2000-gebieden 
De Commissie adviseert inzichtelijk te maken dat bij maximale invulling van de planologische mogelijkheden 
verzurende en vermestende emissies en bijbehorende deposities zodanig zijn te beperken dat aantasting van 
natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden is uit te sluiten. Zij adviseert daarbij een nadere 
(kwantitatieve) onderbouwing van mogelijke mitigerende maatregelen te geven, zoals emissiearme stalsystemen. 
Daarnaast adviseert zij daarbij aan te geven welke stallen nu aanwezig zijn in het gebied, en te onderbouwen 
waarom maatregelen hierbij mogelijk zijn. 
 
Gezien de forse aanpassingen in de opbouw van de PB, zijn de geadviseerde aanpassingen doorgevoerd in de 
PB zelf en niet in deze aanvulling.  
De maximale situatie van het uiteindelijke VKA (alternatief 1 met een voormalige verplichting) is in de PB meer 
prominent aan bod gekomen. De eerder doorgerekende worst case situatie (maximaal aantal dieren per bedrijf) 
zonder mitigerende maatregelen is nu in meer detail in beeld gebracht. Daarbij zijn de maximale gevolgen van de 
wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van bouwvlakken onderzocht.  
 
De commissie vraagt ook om de gevolgen van (co-)vergisting mee te nemen. In hoofdstuk 2 van deze aanvulling 
is aangegeven dat het plaatsen van een mestvergister niet per definitie negatief is voor Natura 2000-gebieden ten 
opzichte van de referentiesituatie. Daarnaast worden ten opzichte van de maximale invulling van een bouwvlak 
met dieren (volgens alt 1) flinke amoniakemissies vermeden. Op het benodigde deel van het bouwvlak voor een 
vergister kunnen geen dieren worden gehouden. 
De door de commissie genoemde mogelijkheid in het bestemmingsplan voor omschakeling van wonen naar 
agrarische bestemmingen is uit het bestemmingsplan verwijderd. 
 
Ook in het MER is de maximale situatie (o.b.v. alternatief 1) uitgebreider beschreven. De eerdere ‘grove’ worst 
case-situatie is vervangen door een meer gedetailleerde situatie. In verband met de leesbaarheid van het MER is 
deze verwerkt in het MER (in paragraaf 3.5; totstandkoming toegelicht in bijlage 2 van het MER) en niet in deze 
aanvullende tekst. Het gaat vooral om een meer gedetailleerde beschrijving en toelichting op de totstandkomng 
daarvan. Dit heeft geen invloed op de omvang van de effecten zoals beschreven in andere delen van het MER. 
 
Daarnaast zijn in de PB meer ingrijpende maatregelen onderzocht om de maximaal mogelijke effecten op Natura 
2000 te beperken. Daarbij is voor de gehele gemeente een situatie doorgerekend waarbij betere stalsystemen 
worden toegepast bij maximale opvulling van de uitbreidingsmogelijkheden volgens het voorkeursalternatief 
(alternatief 1). Deze situatie is ‘mitigatiepakket 1’ genoemd. Rond Natura 2000-gebied Springendal&Dal van de 
Mosbeek bleken aanvullende maatregelen nodig te zijn om de effecten te mitigeren. 
De berekening laat zien dat de depositie niet toeneemt bij maximale opvulling van de uitbreidingsmogelijkheden 
in combinatie met het treffen van (forse) mitigerende maatregelen (of maatregelen met vergelijkbare effecten). 
Hieruit volgt dat op planniveau aan de voorwaardelijke verplichting/gebruiksregel Natura 2000 kan worden 
voldaan wanneer de maximale mogelijkheden die het plan biedt worden ingevuld. Effecten op Natura 2000 
kunnen hiermee op planniveau worden uitgesloten. 
De resultaten zijn gepresenteerd in verschilkaarten ten opzichte van de referentiesituatie. 
De analyse van alternatief 2 blijft onderdeel van het MER en de PB (in de PB als ‘mitigatiepakket 2’). Deze geeft 
inzicht in de daadwerkelijk te verwachten effecten op verschillende vlakken. Ook helpt deze analyse in de 
onderbouwing van effectiviteit van te nemen maatregelen/op te nemen randvoorwaarden. Een zonering met 
minder uitbreidingsruimte zorgt er bijvoorbeeld niet voor dat effecten op Natura 2000 zijn uit te sluiten. 
Aanvullende maatregelen blijven noodzakelijk. 
 
De resultaten van de PB zijn doorvertaald naar het MER (paragraaf 5.1).  
De resultaten hebben ook enige invloed op de tekst van hoofdstuk 6 van het MER. In verband met de 
leesbaarheid van het MER zijn de gevolgen aangepast in deze paragrafen van het MER en niet in deze 
voorliggende aanvulling. De strekking van de aanpassingen in hoofdstuk 6 is dat de maximale ontwikkeling 
volgens alternatief 1, aangevuld met een gebruiksregel/voorwaardelijke verplichting ten aanzien van Natura 2000, 
uitvoerbaar is wanneer de doorgerekende mitigerende maatregelen worden getroffen. 
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4. Geur 
De Commissie adviseert de geureffecten van (melk-)veehouderijen en mestbe- en verwerking in beeld te brengen 
en daarbij aan te geven in hoeverre er knelpunten zijn of kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor geurgevoelige 
bestemmingen buiten het plangebied (de woonkernen). Daarnaast adviseert zij om in te gaan op mitigerende 
maatregelen en hoe nieuwe knelpunten kunnen worden voorkomen. 
 
In het gesprek met de Commissie m.e.r over het toetsingsadvies is toegelicht waarom is gekozen voor de aanpak 
zoals gehanteerd in het MER. Geur is beoordeeld op basis van eerder uitgevoerd geuronderzoek door de 
provincie Overijssel. Daarbij is alleen ingegaan op geureffecten van intensieve veehouderij, aangezien deze 
categorie de belangrijkste geuremissie heeft (melkvee heeft standaard cirkels).  
Deze werkwijze is gevolgd aangezien geurklachten nagenoeg ontbreken in de gemeente.. Geurklachten zijn een 
sterke graadmeter voor het daadwerkelijk aanwezig zijn van hinder  in een gebied. In de huidige situatie. Het 
aantal geurklachten dat de gemeente heeft gekregen ten aanzien van landbouw is zeer beperkt. Tussen 1 
augustus 2013 en 1 augustus 2014 is er geen enkele geurklacht ten aanzien van landbouw binnengekomen. 
Tussen 1 augustus 2012 en 1 augustus 2013 zijn er 2 klachten binnen gekomen. Op basis  daarvan lijkt er in de 
huidige situatie geen sprake van geurhinder te zijn. Voor eventuele probleemgevallen nu en in de toekomst zal de 
gemeente een oplossing op maat zoeken. 
 
De commissie m.e.r. adviseert wel de kans op (nieuwe) probleemgevallen aan te geven als gevolg van het plan. 
Daarbij is aandacht voor geurgevoeligheid in zowel het buitengebied als in woonkernen en wordt ook aandacht 
besteed aan geuremissie als gevolg van melkveehouderijen en mestverwerking.  
In het bestemmingsplan wordt (co)vergisting mogelijk gemaakt. Mestbewerking en mest verwerking worden niet 
concreet mogelijk gemaakt. Wel wordt (co-)vergisting mogelijk gemaakt. Vergisting is het bekendste proces van 
mestverwerking. De bekendste vorm van mestbewerking is mestscheiding (in een dunne en een dikke fractie). Dit 
is een proces dat ook vaak na vergisting wordt toegepast. In hoofdstuk 2 zijn de effecten van mestvergisting en 
de (na)bewerking van digestaat op onder andere geur aangegeven.  
 
In figuur A5 zijn alle 416 potentieel groeiende bedrijven volgens de gehanteerde uitgangspunten voor de 
maximale groei volgens alternatief 1 weergegeven (zie bijlage 2 bij het MER voor een toelichting), samen met alle 
verblijfsobjecten (volgens BAG) in de gemeente. Deze groeiende bedrijven, inclusief melkveebedrijven, vormen 
mogelijk aanleiding voor nieuwe geurknelpunten ten aanzien van geurgevoelige objecten.  
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Figuur A5 Groeiende bedrijven en verblijfsobjecten 

 
Nagenoeg alle verblijfsobjecten kunnen worden aangemerkt als een geurgevoelig object volgens diverse 
jurisprudentie over de Wet geurhinder en veehouderij (http://www.infomil.nl/@100777/geurgevoelig-object). Ook 
woningen op naastgelegen bedrijven en woningen op de groeiende bedrijven zelf kunnen worden bestempeld als 
geurgevoelig voor de geurbelasting veroorzaakt door een ander bedrijf. 
Met name op plaatsen waar groeiende bedrijven nabij woonkernen liggen is de kans op knelpunten groot. Daar 
geldt ook een lagere toegestane geurbelasting als gevolg van een enkel bedrijf: 3 ouE/m3 (Europese odour units 
per m3 lucht) tegen 14 ouE/m3 voor geurgevoelig objecten buiten de bebouwde kom. 
 
Binnen 100 meter van de potentieel groeiende bedrijven, liggen 818 verblijfsobjecten, inclusief de woningen van 
de groeiende bedrijven zelf. De 416 groeiende bedrijven zullen wat meer woningen hebben, aangezien 
agrarische bedrijven soms twee bedrijfswoningen hebben. Dit betekent dat een kleine 400 verbijfsobjecten van 
derden binnen 100 meter van een potentieel groeiend bedrijf ligt. Het betreft het middelpunt van de bedrijven, 
zodat het ook mogelijk is dat deze verblijfsobjecten bijvoorbeeld op een afstand van 50 meter van de rand van 
een groeiend bedrijf liggen. 
Binnen 200 meter betreft het nog eens 967 extra verblijfsobjecten (wederom vanuit het middelpunt van een 
groeiend bedrijf). In totaal dus circa 1350 objecten. 
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Zoals uit de afbeelding blijkt liggen bij diverse kernen potentieel groeiende bedrijven met hun middelpunt binnen 
200 of zelfs 100 meter van verblijfsobjecten in de bebouwde kom (gele en rode stippen binnen blauwe lijnen). Dit 
zijn de locaties waar de grootste kans bestaat op een geurknelpunt in de toekomst. 
Ook in agrarische gebieden met lintbebouwing bestaat een verhoogde kans op toekomstige geurknelpunten.  
 
Indien zich een nieuw knelpunt voordoet bekijkt de gemeente, zoals aangegeven, op maat wat hier  aan gedaan 
kan worden. Vaak zijn bronmaatregelen (zoals een luchtwasser) afdoende om de hinder te beperken of weg te 
nemen. Bij het kiezen van een beter stalsysteem ten behoeve stikstofdepositie is de geuremissie vaak ook 
automatisch lager. Voor melkveesystemen zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Daarbij is het dus lastiger 
te beoordelen of een stalsysteem helpt om de geuremissie te verlagen. Indien maatregelen niet goed te treffen 
zijn in een (potentiele) knelpuntsituatie is uitbreiding wellicht niet mogelijk op een dergelijke plaats.  
De negatieve beoordeling van alternatief 1 en de licht negatieve beoordeling van alternatief 2 in het MER blijven 
behouden.  
 
5. Effecten op beschermde soorten zijn onvoldoende in beeld gebracht. 

In het MER zijn de mogelijke gevolgen voor beschermde soorten op algemene wijze aangegeven.  
De Commissie adviseert om het voorkomen van beschermde soorten in het gebied nader in beeld te brengen en 
daarbij aan te geven welke gevolgen het plan mogelijk heeft voor relevante soorten, of er knelpunten met de 
Flora- en Faunawet kunnen ontstaan en of, en zo ja welke, maatregelen beschikbaar zijn om deze effecten te 
minimaliseren.  
In het navolgende wordt de informatie uit het MER aangevuld. Deze tekst kan worden beschouwd als vervanging 
voor het onderdeel ‘Flora en fauna’ in paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 van het MER 
 
Huidige situatie (in paragraaf 5.1.1) 

Binnen het plangebied komen planten- en diersoorten voor die zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Een 
overzicht hiervan is opgevraagd vanuit de Nationale Databank Flora en Fauna. Soorten die binnen en/of binnen 
een kilometer van het bestemmingsplangebied voorkomen zijn weergegeven in bijlage 1 bij deze aanvulling. Een 
groot deel van deze soorten zijn gebonden aan (natte) heide en venen, maar ook zijn er soorten die binnen het 
agrarische buitengebied van de gemeente voorkomen.  
Aangezien de ruimtelijke ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt vooral gelegen zijn binnen 
agrarisch gebied en op erven is in tabel A4 een overzicht opgenomen van beschermde soorten die hier, en in de 
nabije omgeving daarvan, te verwachten zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt in ‘elementen’ van het landschap 
waar de soorten te verwachten zin. De elementen komen verspreid in de gemeente voor. 
 
Tabel A4 Huidige natuurwaarden BP gebied Tubbergen (NDFF-quickscanhulp.nl 14-08-2014) 

Element Leefgebied*  Beschermingsstatus 

Bos en bosranden Vliegend hert 

Levendbarende hagedis 

Hazelworm 

Boomvalk 

Buizerd 

Sperwer 

Havik 

Ransuil 

Roek 

Wespendief 

Eekhoorn 

Boommarter 

Franjestaart 

Gewone grootoorvleermuis 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 
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Element Leefgebied*  Beschermingsstatus 

Rosse vleermuis Tabel 3 

Landelijk/agrarisch gebied Wild zwijn 

Veldspitsmuis 

Ooievaar 

Das 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Sloten, beken en poelen  Alpenwatersalamander 

Boomkikker 

Heikikker 

Kamsalamander 

Poelkikker 

Rugstreeppad 

Drijvende waterweegbree 

Beekprik 

Grote gele kwikstaart 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Gebouwen Gierzwaluw 

Huismus 

Kerkuil  

Steenmarter 

Grijze grootoorvleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 2 

Tabel 3 

Tabel 3 

Tabel 3 

*Dit betreft met name de vaste rust- en verblijfplaats. Veel van bovengenoemde soorten foerageren in het landelijke agrarische 

gebied 

 
Autonome ontwikkeling (in paragraaf 5.1.1) 

De Flora- en faunawet beoogt het behoud van beschermde soorten en hun leefgebieden. Ontwikkelingen zijn niet 
toegestaan als daarmee de gunstige staat van instandhouding van soorten in het gebied in gevaar is. De toe- of 
afname van populaties of het vertrek of nieuwvestiging van soorten kan ook verband houden met toevallige 
ontwikkelingen in een gebied. Zo kan een braakliggend zandig bouwterrein plotsklaps een populatie 
rugstreeppadden onderdak bieden of kan de kap van een conifeer door een particulier er voor zorgen dat een 
belangrijke rustplaats van ransuilen verdwijnt. Een goede inschatting van de autonome ontwikkeling is moeilijk te 
geven. 
 
Effectbeoordeling Flora en fauna (in paragraaf 5.1.2) 

Binnen de gemeentegrenzen komen verspreid beschermde soorten voor. Het realiseren van de initiatieven die 
het bestemmingsplan mogelijk maakt kán daarom van invloed zijn op het leefgebied van beschermde soorten en 
daarmee leiden tot mogelijke knelpunten met de Flora- en Faunawet.  
In hoeverre schade wordt aangericht is afhankelijk van de concrete plek, de uitwerking van het initiatief en de 
manier waarop dit wordt gerealiseerd. Zo is bij een initiatief waarbij een gebouw wordt gesloopt en bouwvlak 
wordt uitgebreid aan de rand van een bos, vooral de kans op aanwezigheid van de genoemde soorten in Tabel 
A4 onder de ‘elementen’ gebouwen en bod en bosranden. 
Wanneer een initiatief wordt ontplooid zal per geval moeten worden bekeken of beschermde soorten in het 
plangebied aanwezig zijn en of deze mogelijkerwijs schade kunnen ondervinden van het voornemen. Gezien de 
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt zal dit in de meeste gevallen gaan om ruimtebeslag en 
verstoring. 
In voorkomende gevallen zullen passende maatregelen moeten worden genomen om de functionaliteit van het 
leefgebied te behouden. In bepaalde gevallen kán een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet aan de 
orde zijn waarin vastgelegd wordt welke mitigerende maatregelen genomen worden.  
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Maatregelen om de functionaliteit van het leefgebied te waarborgen moeten in eerste instantie gezocht worden in 
het voorkomen van schade aan het leefgebied door de ontwikkeling zowel in ruimte als tijd hierop aan te passen. 
Als dit niet mogelijk is zijn in onderstaande tabel voorbeelden van andere maatregelen opgenomen. 
 

Tabel A5  Mogelijke mitigerende maatregelen 

Effect Maatregel Opmerking 

Ruimtebeslag Vooraf ongeschikt maken 

van verblijfplaats 

 

 

 

Realisatie nieuw habitat 

elders 

 

Vervanging 

broedlocatie/verblijfplaats 

Voorafgaand aan de werkzaamheden kan de verblijfplaats 

ongeschikt gemaakt worden. Dit moet uitgevoerd worden door 

een ter zake kundige in een periode dat de soort niet aanwezig 

is of kan vluchten. 

 

Het moet gaan om minimaal gelijkwaardig habitat dat 

gerealiseerd is voordat tot aantasting wordt overgegaan. 

 

Het kan hier gaan om nestlocaties van broedvogels of 

verblijfplaatsen van vleermuizen die middels een kunstmatig 

nest/kast vervangen kunnen worden. Vaak moeten meerder 

nieuwe verblijfplaatsen teruggebracht worden. 

Verstoring Werkzaamheden buiten 

gevoelige periode 

Dit verschilt per soort en hierbij moet rekening worden gehouden 

met voortplanting, winterrust, broed- en kraamperiode e.d. 

 
Omdat bij elke ruimtelijk ontwikkeling de kans bestaat dat leefgebied van beschermde soorten wordt aangetast 
scoort Alternatief 1 negatief (-). Deze zelfde conclusie geldt voor Alternatief 2. De effectbeoordeling is net 
veranderd ren opzichte van het ‘oorspronkelijke MER’.  
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Bijlage 1 bij aanvulling MER: Overzicht waargenomen beschermde soorten (bron: NDFF - 

quickscanhulp.nl 14-08-2014) 
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SAMENVATTING MER 

Aanleiding en doel 
Gemeente Tubbergen stelt een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied op. Het betreft een herziening van 
het vorige Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente uit 2006. Het plan is conserverend van aard. 
Met deze (vervroegde) herziening wordt voldaan aan de actualisatie- en digitaliseringsverplichting uit de 
nieuwe Wro en er worden indien nodig en wenselijk keuzes voor het bestemmingsplan geactualiseerd aan 
de hand van (beleids)ontwikkelingen die sinds 2006 hebben plaatsgevonden.  
 
In de afbeelding op de volgende pagina is het plangebied van het bestemmingsplan. Het betreft het gehele 
grondgebied van gemeente Tubbergen met uitzondering van de kernen Tubbergen, Geesteren, Albergen, 
Harbinkhoek, Langeveen, Reutum, Fleringen, Vasse, Manderveen en Mariaparochie. Recreatieterreinen 
en percelen waarvoor (recent) een los bestemmingsplan is gemaakt, vallen ook binnen het plangebied.  
 
PlanMER 
Bij het Bestemmingsplan buitengebied is voorliggend milieueffectrapport opgesteld, een planMER. Het 
brengt de mogelijke gevolgen op het milieu en de omgeving in beeld van ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt. 
 

Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage
16

 

M.e.r. = de milieueffectrapportage (de procedure) 

MER = het milieueffectrapport (het product) 

Planm.e.r. = milieueffectrapportage voor een plan dat een kader vormt voor een besluit over één of meerdere 

(besluit)m.e.r.-plichtige activiteiten 

PlanMER = het milieueffectrapport dat het resultaat is van de planm.e.r. 

 
Een planm.e.r. is verplicht als een plan bepaalde ontwikkelingen mogelijk maakt die volgens het Besluit 
milieueffectrapportage mogelijk relevante effecten hebben op het milieu. Het Bestemmingsplan 
Buitengebied maakt dergelijke ontwikkelingen mogelijk. Het plan vormt een kader voor m.e.r.-
(beoordelings)plichtige besluiten (o.a. uitbreiding intensieve veehouderij). Daarnaast zijn significante 
effecten op Natura 2000-gebieden ten gevolge van het voornemen (het bestemmingsplan) op voorhand 
niet uit te sluiten. Het Bestemmingsplan Buitengebied is daarom planm.e.r.-plichtig.  
Doel van de planm.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in het planvormingsproces 
voor het Bestemmingsplan Buitengebied. In een planm.e.r. dienen daartoe alle 
ontwikkelingsmogelijkheden in het plan zo volledig mogelijk te worden belicht en moeten realistische 
alternatieven worden onderzocht. 
In het navolgende worden de onderzochte alternatieven toegelicht: 
– Nulalternatief (referentiesituatie): de situatie zonder de voorgenomen ontwikkeling.  
– 2 alternatieven. Beide brengen een mogelijke vorm van de voorgenomen ontwikkeling (het 

bestemmingsplan) in beeld. Eén maximale vorm (alternatief 1) en één ingesnoerde vorm 
(alternatief 2). 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de alternatieven wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het 
MER. 
 
 
 

                                            
16 Deze en overige begrippen zijn (ook) toegelicht in de begrippenlijst achterin dit planMER 
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Tubbergen 

Fleringen 

Geesteren 

Vasse 

Reutum 

Albergen 

Langeveen 

Harbrinkhoek 

Mariaparochie 

Manderveen 

 
Nulalternatief (referentiesituatie) 
Dit is de situatie waarin het nieuwe bestemmingsplan niet wordt vastgesteld/uitgevoerd. Het nulalternatief 
is in dit MER gelijk aan de referentiesituatie. De referentiesituatie is de situatie ten opzichte waarvan de 
milieueffecten worden bepaald. Deze situatie bestaat uit de  huidige situatie plus de autonome 
ontwikkeling.  De autonome ontwikkeling is de situatie die op termijn (ca 2023) ontstaat als gevolg van de 
toekomstig zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied (bestemde en vergunde activiteiten die 
zeker binnenkort ingevuld worden).  
 
Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen 

 
Voor het bepalen van de huidige situatie is op basis van het actuele vergunningenbestand met 
veehouderijen in de gemeente een inschatting gemaakt van de daadwerkelijke bedrijfsomvang17 ). De 
referentiesituatie is in dit MER qua aantallen agrarische dieren en bedrijven gelijk aan de huidige situatie. 
 
Alternatief 1 maximale ontwikkeling 
Alternatief 1  is een maximaal alternatief waarin alle op voorhand gewenste ontwikkelingsmogelijkheden 
een plek krijgen. De op voorhand gewenste ontwikkelingen volgen uit de Nota van Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan (vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2012). Het alternatief komt 

                                            
17 in dieraantallen; zie paragraaf 3.4 van het MER en H1 van de aanvulling, opgenomen voor deze samenvatting 
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grotendeels overeen met het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied. In het navolgende worden de, 
vanuit milieu bezien, meest relevante onderdelen/mogelijkheden van het plan kort toegelicht. 
 
Gebiedsbestemmingen 

Het buitengebied van Tubbergen heeft een aantal basisfuncties. Dat zijn de gebiedsdekkende functies 
landbouw, water en natuur. Deze gebiedsdekkende functies krijgen in het bestemmingsplan een 
gebiedsbestemming. De agrarische gebiedsbestemmingen worden ingedeeld op basis van 
landschappelijke en natuurlijke kenmerken. De mogelijkheden die functies krijgen hangen af van de 
gebiedsbestemming waarbinnen ze liggen. Zo gelden zijn er bijvoorbeeld strengere bouwregels binnen 
een gebiedsbestemming met hoge landschappelijke waarde (zoals bestemming ‘waarde essen’) dan waar 
deze waarde niet van toepassing is. 
 
Landbouw 

Uitgangspunt is dat de omvang van de bouwpercelen uit het bestemmingsplan Buitengebied 2006 zoveel 
mogelijk wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.  
De toegestane uitbreidingsgrootte van de bouwpercelen is gebaseerd op de feitelijke bedrijfsomvang.   
Vanwege de impact op het open landschap en de verwachting dat bestaande bouwblokken vrijkomen, 
wordt terughoudend omgegaan met het plaatsen van nieuwe agrarische bouwblokken. Voor elk geval 
wordt een afzonderlijke afweging gemaakt en een aparte procedure doorlopen. 
 
Voor grondgebonden landbouw geldt bij recht de volgende omvang van het bouwperceel: 

Bedrijfsomvang Bouwperceel bij recht 

Tot 4 NGE18 Wordt woonbestemming, geen verdere mogelijkheden 

4-15 NGE Het bestaande erf 

15-35 NGE Tot 0,5 ha bouwperceel 

Meer dan 35 NGE Tot 1 ha bouwperceel 

 
Voor intensieve veehouderijen gelden in beginsel dezelfde mogelijkheden met uitzondering van de 
extensiveringgebieden. Daar is alleen aanpassing van het bedrijf toegestaan ten behoeve van 
dierenwelzijn of reductie van stalemissies (zoals geur, stikstof en fijnstof). 
 
Daarnaast gelden onder andere de volgende wijzigingsbevoegdheden: 
– Grondgebonden bedrijven groter dan 35 NGE kunnen uitbreiden tot een bouwperceel van 2 

hectare. 
– Bestaande intensieve veehouderij percelen kunnen uitbreiden naar 1,5 hectare; binnen 

Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mogen bestaande intensieve percelen uitbreiden tot 3 
hectare. 

 
Agrarische bedrijven die in de nabije toekomst niet meer zullen worden gebruikt als volwaardig agrarisch 
bedrijf worden in principe bestemd als ‘Wonen’. Het aantal agrarische bedrijven blijft ook in de komende 
jaren afnemen. Met wijzigingsbevoegdheden wordt op dit vlak maatwerk geleverd, naar bijvoorbeeld 
‘Wonen’, ‘Recreatie - Kampeerboerderij’ of ‘Sport - Manege’.  
De landbouw heeft de mogelijkheid om op een aantal manieren inkomsten uit niet-agrarische activiteiten te 
halen naast de agrarische hoofdfunctie (nevenfuncties), zoals kleinschalige horeca/logies, 
productiegerelateerde detailhandel en kleinschalige opwekking van duurzame energie. 
 

                                            
18 Nederlandse grootte-eenheden; 1 melkkoe komt bijvoorbeeld overeen met 1,27 nge en 1 fokzeug met 0,25 nge 
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Wonen 

In het nieuwe bestemmingsplan worden alle agrarische bouwpercelen die nu een bedrijfsomvang hebben 
van minder dan 4 NGE omgezet naar de functie wonen. 
Een tweede bedrijfswoningen mag alleen bij agrarische bedrijven en alleen als het agrarische bedrijf zich 
zo ontwikkelt dat sprake is van een duurzaam meermansbedrijf 
Voor agrarische gebiedsbestemmingen, bedrijfsbestemmingen en als woning in gebruik zijnde voormalige 
agrarische percelen, wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de bestemming ‘Wonen’ om de 
uitvoering van het gemeentelijke rood-voor-roodbeleid mogelijk te maken. 
 
Natuur 

Bestaande natuurgebieden (en ‘gewone’ bossen groter dan 2 ha) en gebieden die reeds in eigendom van 
natuurbeherende instanties zijn en zijn aangewezen als nieuwe natuur, worden bestemd als ‘bos en 
natuur’. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van deze gebieden staan voorop.  
Binnen Natura 2000-gebieden en de EHS liggen ook (kleinschalige) agrarische gronden als essen en 
boerenerven. Deze krijgen een agrarische gebiedsbestemming met dubbelbestemming ‘Waarde - 
Ecologie’. De dubbelbestemming is gericht op het beschermen van ecologische waarden. Extra 
ruimtebeslag van een agrarisch bedrijf is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan. In het vorige 
bestemmingsplan ontbrak deze dubbelbestemming vanwege onzekerheid over de realisatie van de EHS. 
 
Landschap 

Behoud van de landschapskarakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit vormen een belangrijk uitgangspunt 
voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Tubbergen. De hele gemeente is onderdeel van 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente en wordt gekenmerkt door contrasten tussen het grootschalige 
open ontginningslandschap en het kleinschalige (groene) kampenlandschap.  
De landbouw ligt grotendeels aan de basis van het huidige cultuurlandschap, heeft een belangrijke rol in 
het onderhoud van het landschap en is nog steeds een belangrijke economische pijler in het gebied.  
 
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard en voorziet uitsluitend in perceelsgebonden 
ontwikkelingsruimte. Vanwege de impact op het open landschap wordt zeer terughoudend omgegaan met 
nieuwe agrarische bouwblokken (per geval wordt een afzonderlijke afweging gemaakt en afzonderlijke 
procedure doorlopen). 
In het bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden toegekend onder voorwaarde van een goede 
landschappelijke inpassing (volgens het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente). Bij grootschalige 
ontwikkelingen worden bijvoorbeeld extra kwaliteitsprestaties gevraagd en nieuwe bebouwing wordt 
getoetst aan de welstandsnota en het Landschapsontwikkelingsplan. 
Het rood-voor-roodbeleid is gunstig voor het landschap aangezien landschapsontsierende bebouwing en 
kassen hiermee vervangen kunnen worden door in het landschap ingepaste woningen. 
 
Essencomplexen worden beschermd via een gebiedsbestemming. Hier geldt onder andere een beperking 
aan bouwmogelijkheden voor mestopslag, een verbod om UMTS-masten en is een omgevingsvergunning 
verplicht voor het afgraven van het reliëf. 
Landschappelijke kenmerken (zoals oude houtwallen) worden beschermd. Houtwallen vormen het 
landschappelijke ‘casco’ en mogen in principe niet worden gerooid (behalve voor onderhoud). In overleg 
met de provincie worden naast houtwallen ook andere unieke en onvervangbare landschapselementen 
beschermd in het bestemmingsplan, zoals pingoruïnes en oude routestructuren (nog niet uitgewerkt tijdens 
opstellen van MER). 
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Cultuurhistorische waarden 

De beschermingsregimes voor cultuurhistorische objecten uit het geldende bestemmingsplan worden 
overgenomen. In het bestemmingsplan worden molenbiotopen (vrijwaringszone molenbiotoop) en het 
monumentaal complex beschermd (‘Waarde - Cultuurhistorie’). Karakteristieke, beeldbepalende panden 
worden voorzien van de aanduiding ‘karakteristiek’ om deze te behouden of, wanneer dit niet mogelijk is, 
de hoofdvorm terug te bouwen. Nabij karakteristieke panden mogen geen UMTS-masten worden 
gebouwd. 
 
Archeologie 

Gemeente Tubbergen heeft een gemeentelijk archeologiebeleid. De gemeente is ingedeeld in 
verschillende beleidsregimes waarbij bij een bepaalde omvang van bodemingrepen (bepaalde en diepte) 
een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en nader archeologisch onderzoek nodig is. Dit 
beleid is doorgevoerd in het bestemmingsplan met dubbelbestemmingen.  
 

Water 

In het bestemmingsplan worden grotere waterlopen en beken en beeklopen met een hoge 
landschappelijke of natuurlijke waarde (de zogenaamde waterparels) opgenomen, zodat bescherming van 
deze wateren wordt geborgd op bestemmingsplanniveau. Aangewezen bergingsgebieden worden 
voorzien van een gebiedsaanduiding (‘milieuzone - waterbergingsgebied’). 
Waterwingebieden worden apart bestemd en het onttrekkingsgebied (het grondwaterwingebied) krijgt een 
dubbelbestemming, zodat de functie van waterwingebied niet aangetast kan worden. 
Borging van overige relevante waterzaken wordt verzorgd door het waterschap (in de Keur). 
 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente, maar kunnen zich gezien de aard van het gebied 
niet grootschalig ontwikkelen (bij recht). Bij recht zijn beperkte ontwikkelingen mogelijk (zoals 
nevenfuncties bij agrarische bedrijven).  
Aan grootschalige uitbreiding van (verblijfs)recreatiebedrijven wordt alleen in individuele gevallen 
meegewerkt met een aparte planologische procedure.  
 

Opwekking duurzame energie 

In alle bestemmingen wordt kleinschalige opwekking van duurzame energie toegestaan. Het gaat onder 
andere om (bedrijfseigen) mestvergisting tot een bepaalde omvang. Zie de aanvulling op het MER 
(opgenomen voor de samenvatting) voor een uitgebreide effectbeoordeling van vergisting. Windenergie is 
niet toegestaan (ook geen lage turbines). 
 

Worst case inschatting ontwikkeling 

Binnen de planperiode van het bestemmingsplan is het onzeker welke geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden daadwerkelijk zullen worden benut. Omdat onzeker is welke ontwikkeling 
waar exact gebeurt, zijn ook de milieueffecten daarvan niet exact in te schatten op voorhand. Om 
onderschatting van effecten te voorkomen wordt daarom (verplicht) uitgegaan van een ‘worst case’ 
ontwikkeling. Dat wil zeggen dat wordt aangenomen dat alle mogelijkheden die het plan biedt maximaal 
worden ingevuld, inclusief de mogelijkheden die eventuele wijzigingsbevoegdheden bieden. Op deze 
manier worden de maximaal mogelijke effecten van het toekomstige plan in beeld gebracht.  
Door het hanteren van dit ‘worst case scenario’ groeit de veehouderij in de gemeente Tubbergen veel 
harder dan op basis van statistische gegevens over de afgelopen decennia en inschattingen van 
specialisten daadwerkelijk verwacht wordt19.  
                                            
19 zie paragraaf 3.5 van het MER voor de exacte cijfers.  
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Alternatief 2 gepaste groei 
Zoals aangegeven wordt in alternatief 1 de maximaal mogelijke ontwikkeling onderzocht. Deze kan leiden 
tot forse milieueffecten. Met name ten aanzien van Natura 2000-gebieden zijn deze effecten niet toe te 
laten. Door de huidige reeds (te) hoge belasting van stikstof op de Natura 2000-gebieden is er geen of 
nauwelijks ‘milieugebruiksruimte’ in de gemeente ten aanzien van Natura 2000-gebieden. Om de 
mogelijke effecten op voorhand in te perken kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden worden ingeperkt. 
Alternatief 2 stelt daarom randvoorwaarden aan de ontwikkeling van de landbouw. 
De maximaal mogelijke ontwikkeling zal in werkelijkheid niet optreden. Een tweede reden om in alternatief 
2 de ontwikkelingsmogelijkheden in te perken is om de gemeente inzicht te kunnen geven in de effecten 
van een meer realistisch ontwikkelscenario. Op deze manier biedt de beschrijving van de milieueffecten 
van alternatief 2 tevens een benadering van de milieueffecten die naar verwachting op zullen treden indien 
het bestemmingsplan wordt vastgesteld volgens alternatief 1. 
 
In alternatief 2 wordt door het stellen van aanvullende randvoorwaarden de verwachte ontwikkeling van de 
landbouw20 mogelijk gemaakt met een kleine marge daar bovenop. Er geldt een maximaal toegestane 
groei per saldo in de gemeente voor de diverse categorieën veehouderijen: 
 

Categorie toegestane groei aantal dieren 

per saldo in gemeente* 

Melkvee 10% 

Vleeskalveren 10% 

Leghennen 10% 

(ouderdieren van) vleeskuikens en overig pluimvee 0% 

Varkens 0% 

Overige dieren 0% 

*Indien de toegestane groei wordt vastgelegd in het bestemmingsplan, zal deze groei in de praktijk mogelijk ook op 

een andere manier verdeeld kunnen worden, afhankelijk van de exacte formulering van de regels. 
 
De groei per saldo mag alleen op minimaal 500 meter afstand van Natura 2000 plaatsvinden. Binnen 500 
meter is er nog wel groei mogelijk, maar deze is per saldo 0% (als de buurman stopt, kan een 
naastgelegen bedrijf wel uitbreiden). 
 
Verder houden alle bedrijven in alternatief 2 in de basis dezelfde mogelijkheden als in alternatief 1 
(oppervlakte bouwvlak, bouwhoogtes etc).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
20 Zie paragraaf 3.6 voor toelichting inschatting ontwikkeling landbouw 
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Overzicht milieueffecten alternatief 1 en 2 
In onderstaande tabel zijn alle scores van de alternatieven op de beoordeelde criteria in het MER 
weergegeven ten opzichte van referentiesituatie. 
 

Samenvatting milieueffecten alternatieven 1 en 2 

 
Bij vergelijking van de alternatieven met de referentiesituatie valt op dat de maximale ontwikkeling van de 
agrarische bedrijven in alternatief 1 tot een (beperkte) verslechtering leidt op meer dan de helft van de 
criteria. De negatieve effecten ontstaan vooral door de forse groei van de veehouderij in dit alternatief. Een 
deel van het bouwvlak kan ook benut worden voor (co-)vergisting. Effecten van (co-)vergisting zijn over het 
algemeen echter kleiner dan de mogelijke gevolgen van het maximaal opvullen met dieren van het 
bouwvlak dat eventueel voor vergisting ingezet kan worden21.  
Het aspect natuur worden het meest negatief beïnvloed. Het zwaarst wegende effect hierbij is het effect 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Elke toename van stikstofdepositie op gevoelige Natura 
2000-gebieden wordt gezien als een negatief effect gezien de ‘overbelaste situatie’ in de referentiesituatie. 
De depositie neemt toe door de forse toename van het aantal dieren in de gemeente.  
Deze forse toename van het aantal dieren zorgt ook voor een negatieve invloed op de luchtkwaliteit en de 
geursituatie in de gemeente.  
 
Het licht negatieve effect op verkeersveiligheid wordt veroorzaakt door een toename van benodigd 
vrachtverkeer op de relatief smalle wegen in de gemeente. 
Negatieve effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie ontstaan door de toename van bebouwing 
in het buitengebied (met name intensievere bebouwing binnen huidige bouwpercelen).  

                                            
21 Zie de aanvulling op het MER (opgenomen voor de samenvatting) voor een uitgebreide effectbeoordeling van 

vergisting. 

Milieuaspecten Criteria Alternatief 1 Alternatief 2 

Natuur  Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) -- - 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) -- - 

Beschermde soorten (Flora en Faunawet) - - 

Landschap, Cul-

tuurhistorie en 

Archeologie 

Landschappelijke waarden - 0/- 

Cultuurhist. waardevolle gebieden, structuren en elementen 0/- 0 

Archeologische waarden - 0/- 

Bodem en water 

 

Bodem- en (grond)waterkwaliteit 0 0 

Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 

Verkeer Verkeersveiligheid 0/- 0 

Geur Geurbelasting op gevoelige bestemmingen - 0/- 

Luchtkwaliteit Concentraties NO2 i.r.t. gevoelige bestemmingen 0 0 

Concentraties PM10 i.r.t. gevoelige bestemmingen 0/- 0/- 

Gezondheid Cumulatieve effecten geurbelasting, geluid en luchtkwaliteit - 0 

Risico’s ten aanzien van zoönosen (en MRSA) 0 0 

Ruimtegebruik Mogelijkheden voor landbouw 0 0/- 

Mogelijkheden voor wonen 0 0/+ 

Mogelijkheden voor recreatie 0/- 0 

Zuinig ruimtegebruik 0/+ 0/+ 
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De intensievere bebouwing heeft samen met een verslechtering van de geursituatie en een toename van 
vrachtverkeer ook een (licht) negatieve op de aantrekkelijkheid van het kleinschalige landschap voor 
recreanten.  
 
In Alternatief 2 treden beduidend minder negatieve effecten op. Hierin wordt een veel lagere groei van de 
veehouderij toegestaan. Alternatief 2 scoort op alle criteria gelijkwaardig of beter dan alternatief 1, op één 
criterium na. Alternatief 2 heeft namelijk een licht negatieve invloed op mogelijkheden voor de landbouw 
en alternatief 1 een neutrale invloed. Alternatief 2 stelt extra randvoorwaarden aan de 
landbouwontwikkeling ten opzichte van de referentiesituatie. 
In verband met mogelijke effecten van mestvergisting is de beoordeling van alternatief 2 aangepast ten 
opzichte van de oorspronkelijke beoordelingen op gebied van van landschap (i.c.m. invloed van 
paardrijbakken) en fijnstof. Beide beoordelingen zijn veranderd van neutraal naar licht negatief (0/-).  
De aspecten externe veiligheid en geluid zijn niet (afzonderlijk) beoordeeld in het MER. Indien deze 
aspecten, op basis van de aanvulling op het MER, ook worden ook worden beoordeeld, zouden beide 
alternatieven een (licht) negatieve score krijgen op deze beide aspecten. 
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de effecten wordt verwezen naar de hoofdtekst van het MER 
(hoofdstuk 5) en naar de aanvulling op het MER (opgenomen voor deze samenvatting). 
 
Voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief (VKA) is de vorm van het bestemmingsplan die uiteindelijk door de gemeente 
wordt gekozen. Het MER laat de effecten op het milieu en de omgeving zien. Op basis van deze resultaten 
en op basis van de wensen/doelstellingen van de gemeente en belanghebbenden ten aanzien van het 
buitengebied, is een VKA gekozen. 
 
Een bestemmingsplan waarin op voorhand (onnodig) rigide kaders voor de ontwikkeling van het 
buitengebied worden opgelegd is maatschappelijk/economisch ongewenst en praktisch wellicht 
onhaalbaar. De voorkeur gaat uit naar een flexibel bestemmingsplan waarbij een voorwaardelijke bepaling 
wordt opgenomen ten aanzien van het voorkomen van effecten op Natura 2000-gebieden.  
 
Deze vorm van het bestemmingsplan is nagenoeg gelijk aan het huidige bestemmingsplan (en alternatief 
1) met daarbij een voorwaardelijke bepaling waarmee uitbreidingsplannen van veehouderijen pas worden 
toegestaan wanneer er (indien nodig) voldoende stikstofemissie reducerende maatregelen worden 
getroffen om significante effecten op Natura 2000 te voorkomen. 
 
Op deze manier wordt op planniveau alvast afgedwongen dat eventuele benodigde maatregelen voor 
natuur worden getroffen (niet alles ‘doorschuiven’ naar de vergunningfase), zonder dat dit vooraf starre 
kaders oplegt. In de Passende Beoordeling bij dit MER is aangetoond dat een dergelijke  voorwaardelijke 
bepaling uitvoerbaar is op planniveau (effecten kunnen worden gemitigeerd met maatregelen). 
Het plan behoudt haar flexibiliteit en is praktisch uitvoerbaar. Het gemeentebestuur kan (blijven) inspelen 
op toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de agrarische sector.  
De keuze voor deze vorm van het bestemmingsplan is een zorgvuldig afgewogen en logische keuze 
waarbij rekening wordt gehouden met zowel maatschappelijk/economische belangen als natuurbelangen. 
 
Milieueffecten VKA 

De effecten van het VKA komen overeen met de effecten van alternatief 1. De theoretisch maximaal 
mogelijke groei leidt onder andere tot een forse toename van stikstofdepositie op Natura 2000. 
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De maximaal te verwachten effecten op Natura 2000-gebieden van zowel het VKA als alternatief 2 blijken   
te mitigeren door de mitigerende maatregelen zoals voorgesteld en doorgerekend in de Passende 
Beoordeling onder ‘mitigatiepakket 1’ (met name betere stalsystemen voor de hele gemeente).  
 
De worst case invulling die is gehanteerd om de effecten van alternatief 1 (het VKA) te bepalen is een 
theoretische worst case benadering. De daadwerkelijke ontwikkeling van de veehouderij zal naar 
verwachting neerkomen op de ontwikkeling zoals geschetst in alternatief 2. De maximale effecten van het 
VKA zullen in werkelijkheid ongeveer overeen komen met de effecten van alternatief 2. 
De omvang van de daadwerkelijk te verwachten ontwikkeling van de veehouderij (ontwikkeling volgens 
alternatief 2) wordt onderschreven door een lokale afvaardiging van LTO. De gemeente is en blijft een 
agrarische gemeente. De landbouw zal qua structuur veranderen, maar zal per saldo niet of nauwelijks 
groeien in de gemeente als totaal. Belangrijk bij deze inschatting zijn de draagkracht van de gemeente 
voor het aantal dieren (zie bijlage 2 bij het MER), CBS-cijfers van de afgelopen 10 jaar en 
economisch/maatschappelijke ontwikkelingen (voerprijzen, melkquotum etc.).  
De maximaal te verwachten effecten op Natura 2000-gebieden van alternatief 2 zullen te mitigeren zijn 
met lichtere mitigerende maatregelen dan de maatregelen zoals doorgerekend in de Passende 
Beoordeling onder ‘mitigatiepakket 1’. 
 
 
Doorkijk naar het vervolg 
 

Doorvertaling VKA naar het bestemmingsplan 

Het gekozen VKA moet doorvertaald worden in het uiteindelijke bestemmingsplan. De voorkeur gaat zoals 
gezegd uit naar een flexibel bestemmingsplan waarbij een voorwaardelijke bepaling wordt opgenomen ten 
aanzien van het voorkomen van effecten op Natura 2000-gebieden. Voortschrijdend inzicht in de loop van 
het planproces kunnen nog leiden tot enkele nuances voor het VKA.  
 
De Passende Beoordeling toont aan dat een maximale ontwikkeling van de landbouw mogelijk is en 
tegelijkertijd effecten op Natura 2000 zijn te voorkomen. Het samengestelde maatregelenpakket zoals 
doorgerekend in de Passende Beoordeling is één van de mogelijkheden waarop effecten op Natura 2000 
kunnen worden voorkomen. Bovendien is het totale pakket doorgerekende maatregelen pas nodig bij 
volledige maximale ontwikkeling van de landbouw in de gemeente. De doorgerekende maatregelen 
hoeven niet letterlijk te worden voorgeschreven in het bestemmingsplan. 
 
Het is aan het bevoegd gezag welke invulling uiteindelijk aan het bestemmingsplan gegeven wordt. 
Essentieel is de definiëring van de voorwaardelijke bepaling voor Natura 2000 uit het VKA. Hierbij kan 
gedacht worden aan een voorwaardelijke bepaling met de volgende strekking: 
“Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van gronden, gebouwen en/of overkappingen waarbij een toename plaatsvindt van de 

stikstofemissie als gevolg van een wijziging van dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen 

vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de betreffende gronden. 

In afwijking hiervan wordt niet tot een strijdig gebruik gerekend: het gebruik van gronden, gebouwen en/of 

overkappingen waarbij een toename plaatsvindt van de stikstofemissie als gevolg van een wijziging van 

dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de 

betreffende gronden, indien: 

1. dit niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-

gebied(en); of 

2. toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-gebied(en) niet leidt tot 

een overschrijding van de kritische depositiewaarde van de habitats; of 
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3. toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-gebied(en) wordt 

gesaldeerd door een in ieder geval gelijkwaardige afname van depositie uit andere bronnen; of 

4. van het bevoegd gezag een natuurbeschermingswetvergunning is verkregen waarbinnen een toename 

is toegelaten, dan wel van het bevoegd gezag een schriftelijke bevestiging is ontvangen dat voor de 

toename geen natuurbeschermingswetvergunning is vereist.” 

 

Deze bepaling kan nader worden uitgewerkt voor de specifieke situatie van gemeente Tubbergen door 
aan te geven welke werkwijze de gemeente zal toepassen bij de uitvoering van een dergelijke bepaling. 
De gemeente stuurt daarmee bewust op een manier die past bij de gemeente en past binnen de kaders 
van de Natuurbeschermingswet. Dit kan bijv. in de toelichting op het bestemmingsplan of een ander 
beleidsstuk waarnaar verwezen wordt. 
Uit deze uitwerking moet blijken wat wordt verstaan onder significante effecten op Natura 2000 en hoe de 
gemeente wil realiseren dat deze worden voorkomen. Zo geeft de gemeente een eigen invulling aan het 
beleid ten aanzien van Natura 2000 en wordt niet alleen de Natuurbeschermingswet herhaald.  
Hierbij kan gedacht worden aan een link met het in paragraaf 6.3 genoemde maatschappelijke proces 
(‘Samen werkt beter’) en het daarmee samenhangende proces rond de uitvoering van de PAS (zoals 
aanwijzing van ‘PAS-gronden’). In het beleid kan bijvoorbeeld nadruk worden gelegd op maatregelen op 
bedrijven nabij voor stikstof gevoelige habitattypen (deze zijn het meest effectief) of kan beleid worden 
gedefinieerd ten aanzien van verplaatsende en stoppende bedrijven (bijv. beschikbare ontwikkelingsruimte 
i.h.k.v.PAS zo goed mogelijk benutten door verder van Natura 2000 te ontwikkelen). 
 
 

Mitigerende maatregelen en vervolgstappen 

Voor de optredende negatieve effecten van het VKA kunnen (wanneer nodig) mitigerende maatregelen 
worden getroffen of kan anderszins de uitvoerbaarheid van het plan geborgd worden.  
 
De noodzaak hangt af van de daadwerkelijke locatie, het type en de omvang van de ingreep. In hoofdstuk 
7 van het MER zijn per relevant thema de mogelijke maatregelen en eventueel noodzakelijke 
vervolgstappen aangegeven. Het gaat onder andere om: 
– Handhaving door de gemeente ten aanzien van de in het VKA opgenomen voorwaardelijke 

bepaling ter voorkoming van effecten op Natura 2000-gebieden. 
– Mogelijk benodigde ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, afhankelijk van de 

voorkomende soorten op de locatie van de ontwikkeling. 
– Aanbevelingen van GGD Twente om de risico’s ten aanzien van gezondheid (zoönosen en 

leefmilieu) te beperken. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding & Doel 

Gemeente Tubbergen stelt een nieuw bestemmingsplan buitengebied op. Het betreft een herziening van 
het vorige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente uit 2006. Het plan is conserverend van aard. 
Met deze (vervroegde) herziening wordt voldaan aan de actualisatie- en digitaliseringverplichting uit de 
nieuwe Wro en worden indien nodig en wenselijk keuzes voor het bestemmingsplan geactualiseerd aan de 
hand van (beleids)ontwikkelingen die sinds 2006 hebben plaatsgevonden. Het gaat onder andere om 
Besluitvorming van Gedeputeerde Staten en de Raad van State die de afgelopen jaren plaatsvond en 
andere beleidsontwikkelingen sinds 2006 (bijv. t.a.v. reconstructiezonering en gemeentelijk beleid op 
gebied van archeologie en sloop van landschapsontsierende bebouwing). 
 
Het Bestemmingsplan Buitengebied vormt een kader voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten en is 
daarmee planm.e.r.-plichtig. Met voorliggend planMER en passende beoordeling wordt aan deze plicht 
voldaan. In paragraaf 2.1 wordt nader ingegaan op deze planm.e.r.-plicht.  
 
Doel van de planm.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plek te geven in het planvormingsproces 
voor het bestemmingsplan buitengebied. Het planMER geeft een onafhankelijk inzicht in de mogelijke 
invloeden op het milieu, zowel positief als negatief, die verwacht mogen worden wanneer politiek 
bestuurlijk wordt gekozen voor bepaalde ruimtelijke bestemmingen en ontwikkelingsmogelijkheden.  
 

Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage
22

 

M.e.r. = de milieueffectrapportage (de procedure) 

MER = het milieueffectrapport (het product) 

Planm.e.r. = milieueffectrapportage voor een plan dat een kader vormt voor een besluit over één of meerdere 

(besluit)m.e.r.-plichtige activiteiten 

PlanMER = het milieueffectrapport dat het resultaat is van de planm.e.r. 

 
 

1.2 Planm.e.r.-plicht 

Het is verplicht om voorafgaand aan besluiten door een overheid over bepaalde plannen een planm.e.r.-
procedure uit te voeren. Het gaat daarbij om plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete projecten 
of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige effecten voor het milieu.  
Meer concreet geldt de planm.e.r.-plicht voor wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen: 
– die het kader vormen voor toekomstige besluitm.e.r.- of m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten (dat 

is het geval wanneer besluiten (indicatieve) drempelwaarden uit onderdeel C of D van besluit m.e.r. 
mogelijk overschrijden), of; 

– waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
en de Natuurbeschermingswet. 

 
  

                                            
22 Deze en overige begrippen zijn (ook) toegelicht in de begrippenlijst achterin dit planMER 
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Het Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen is planm.e.r.-plichtig, omdat het een kader biedt voor: 
– De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van 

dieren (activiteit D14 uit het nieuwe besluit m.e.r.). Het plan biedt het kader voor toekomstige 
besluiten waarbij meerdere indicatieve drempelwaarden overschreden kunnen worden (mogelijk 
ook voor activiteit C14 uit besluit m.e.r.). Of dit daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van individuele 
initiatieven en hierbij behorende vergunningaanvragen. 

– Activiteiten met effecten op Natura 2000-gebieden: 
Wanneer significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet zijn uit te 
sluiten, moet een Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd 
worden. Dit is het geval voor het Bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Tubbergen. Een 
Passende Beoordeling maakt het bestemmingsplan planm.e.r.-plichtig. 

 
 

1.3 Betrokken partijen 

Bij een m.e.r.-procedure zijn meerdere partijen betrokken, die elk een eigen rol binnen het proces hebben. 
Voor Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen gaat het om de volgende actoren: 
– Initiatiefnemer: Het project wordt aangestuurd door de gemeente Tubbergen. B&W van de 

gemeente is de formele initiatiefnemer voor de m.e.r.. Sinds januari 2013 vormt de gemeente 
Tubbergen één ambtelijke organisatie met gemeente Dinkelland (‘Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen’). De gemeenten blijven wel zelfstandig bestaan, inclusief de eigen verantwoordelijkheid 
van gemeenteraden en colleges van B&W voor eigen besluiten.  

– Bevoegd gezag: De gemeenteraad van Tubbergen is belast met de besluitvorming over het 
bestemmingsplan (het voornemen) en bijbehorend MER. 

– Commissie m.e.r.: Het bevoegd gezag wordt in haar besluitvorming geadviseerd door de 
commissie m.e.r. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit specialisten op het vlak van milieu. 
Voor elke procedure wordt een afzonderlijke werkgroep samengesteld. Zij brengt advies uit over de 
inhoud van het op te stellen planMER in begin van m.e.r.-procedure (richtlijnen; ook wel reikwijdte 
en detailniveau) en de volledigheid en kwaliteit van het planMER wanneer dat gereed is. 

– Betrokken instanties: Deze groep bestaat uit betrokken overheden en organisaties. Ook zij brengen 
advies uit over de richtlijnen en de volledigheid en kwaliteit van het MER indien zij dit wensen. Het 
gaat om de volgende partijen: 
● Gemeenten Dinkelland, Borne, Almelo en Twenterand; 
● Provincie Overijssel; 
● Ministeries ELI en Infrastructuur en Milieu (regionale dienst); 
● Waterschap Regge en Dinkel; 
● Samtgemeinde Uelsen en Samtgemeinde Neuenhaus; 
● Leden van de klankbordgroep van het bestemmingsplan buitengebied, voor zover 

aanvullend op bovenstaande (Bedrijvencontact Gemeente Tubbergen, Centraal 
Dorpsradenoverleg, Landschap Overijssel, LTO, Platform Natuur en Landschap, Recron, 
Stichting Plattelands Ontwikkeling Tubbergen). 
 

 
1.4 Procedure en voortraject 

M.e.r.-procedure 

Per 1 juli 2010 is de m.e.r.-wetgeving gemoderniseerd (en per 1 april 2011 de lijst van 
m.e.r.(beoordelings)-plichtige plannen en besluiten). Er zijn nu twee verschillende m.e.r.- procedures: een 
uitgebreide en een beperkte.  
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De beperkte procedure is alleen van toepassing voor specifieke milieuvergunningen zonder passende 
beoordeling. Voor plannen, en in geval van een verplichte passende beoordeling, is altijd de uitgebreide 
procedure van toepassing. Voor het bestemmingsplan buitengebied wordt daarom de uitgebreide 
procedure doorlopen. De planm.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan buitengebied verloopt als volgt: 
1) Openbare kennisgeving van het voornemen door bevoegd gezag (half juli 2012).  

De procedure is gestart met een bekendmaking van het voornemen via een openbare kennisgeving 
en publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het MER. De bekendmaking heeft 
plaatsgevonden via huis aan huisblad Op en ronde Essen en de gemeentelijke website. De NRD 
was door een ieder te downloaden van de gemeentelijke website om deze in te zien. 

2) Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport en 

vaststellen Reikwijdte en Detailniveau. 

Bij de planvorming betrokken bestuursorganen/instanties worden geraadpleegd over reikwijdte en 
detailniveau van het milieueffectrapport. De ontvangen opmerkingen zijn meegenomen in het MER. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) is betrokken in het voortraject van 
de NRD. Haar advies is verwerkt in de NRD en is doorvertaald naar het MER (zie kader aan het eind 
van deze paragraaf). 

3) Opstellen planMER (2013-2014).  
De milieuonderzoeken worden uitgevoerd, de effecten van de alternatieven worden vergeleken en 
de resultaten worden vastgelegd in het planMER. De resultaten worden meegenomen bij de 
opstelling van het bestemmingsplan.  

4) Openbaar maken planMER en voorontwerp bestemmingsplan, inspraak publiek en toetsingsadvies 

commissie MER (verwachting 2014). 
Het MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Een ieder 
wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen over het MER en bestemmingsplan in te dienen. De 
Commissie m.e.r. toetst in deze periode de kwaliteit van het MER en beoordeelt of de juiste 
(milieu)informatie aanwezig is om het besluit te kunnen nemen. De ingekomen zienswijzen en het 
advies van de Commissie m.e.r. kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van het planMER. Deze 
aanpassing kan vaak in de vorm van een aanvulling/oplegnotitie worden gedaan.  

5) In dit geval is de commissie vroegtijdig betrokken en heeft zij haar advies uitgebracht voordat het 
bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het MER is aangevuld naar aanleiding van het advies. Besluit 

en vervolg (verwachting 2015). 
Het ontwerp bestemmingsplan en het (eventueel aangepaste) planMER worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag en ter inzage gelegd. In de vervolgfase wordt het bestemmingsplan definitief 
gemaakt. Aanpassingen aan het MER worden in deze fase niet meer verwacht.  

 
Zoals hiervoor aangegeven is de Commissie m.e.r. gevraagd om advies over de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). Dat advies is niet verplicht, maar gezien de complexiteit met betrekking tot 
stikstofdepositie en de aanpak van planMERren voor bestemmingsplannen buitengebied in het algemeen, 
was het zeer wenselijk de Commissie reeds in het begin van het proces te betrekken. In onderstaand 
kader is kort aangegeven wat dit vrijwillige advies inhield en wat er mee is gedaan. De Commissie geeft 
ook toetsingsadvies over het planMER zelf. Dat is sinds juli 2010 verplicht voor ieder planMER.  
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Zoals aangegeven is de Commissie m.e.r. vroegtijdig betrokken en heeft zij haar advies uitgebracht 
voordat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Het MER is aangevuld naar aanleiding van het advies. 
De aanvulling is opgenomen voor de samenvatting in het MER. Een aantal gewenste 
aanvullingen/aanpassingen is rechtstreeks in het MER of de Passende Beoordeling doorgevoerd. Naar 
deze aanpassingen is verwezen in de aanvulling op het MER. 
 

De Commissie m.e.r. heeft geoordeeld dat in het aangevulde MER alle milieu-informatie aanwezig is om 
het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied een volwaardige plaats te 
geven, 

 
1.5 Inhoudelijke vereisten 

De kern van het planMER wordt gevormd door een milieurapport waarin de milieueffecten van de 
voorgenomen activiteit (het bestemmingsplan buitengebied) worden beschreven. Onder milieueffecten 
worden bijvoorbeeld de gevolgen voor natuur, landschap en archeologie verstaan.  
Voor de planm.e.r. worden alternatieven opgesteld en vervolgens onderzocht en vergeleken op hun 
milieueffecten. Met het onderzoeken van alternatieven worden milieueffecten over de volle breedte van 
realistische ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht.  
 
Het milieurapport bevat de volgende onderdelen: 
a) Een beschrijving van het doel van de voorgenomen activiteit.  
b) Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in 

beschouwing dienen te worden genomen. Ook moet de keuze voor de in beschouwing genomen 
alternatieven worden gemotiveerd.  

c) Een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit 
en de beschreven alternatieven.  

d) Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of 
de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, en de te verwachten ontwikkeling 
van dat milieu als de activiteit en de alternatieven niet worden ondernomen (autonome ontwikkeling).  

Advies Commissie m.e.r. op Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De Commissie voor de m.e.r. heeft aan de hand van de notitie reikwijdte en detailniveau in mei 2012 de volgende 

hoofdpunten voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) benoemd: 

– een duidelijke beschrijving van de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, die kan dienen als 

toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven; 

– een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven; 

– de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, o.a. bepaald door stikstofdepositie, geur en landschap; 

– een omschrijving en onderbouwing van de gehanteerde referentiesituatie; 

– de maximaal mogelijke effecten op de natuur, o.a. door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Neem 

een Passende beoordeling in het MER op wanneer significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden 

niet zijn uit te sluiten; 

– effecten op de het landschap en cultuurhistorische en archeologische waarden; 

– een zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal. 

 

Naast deze hoofdpunten heeft de commissie aangeraden om effecten op diverse andere milieuaspecten te 

onderzoeken, zoals effecten op luchtkwaliteit en gezondheid. Zowel de hoofdpunten als de overige ingebrachte 

adviezen van de commissie worden behandeld in voorliggend planMER. 
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Tubbergen 

Fleringen 

Geesteren 

Vasse 

Reutum 

Albergen 

Langeveen 

Harbrinkhoek 

Mariaparochie 

Manderveen 

e) Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en de beschreven 
alternatieven kunnen hebben en een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en 
beschreven.  

f) Een vergelijking van de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling van het milieu 
(referentiesituatie/nulalternatief) met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit (verscheidene alternatieven).  

g) Een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen als gevolg van het 
ontbreken van de benodigde gegevens.   

h) Een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van 
het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 
activiteit en van de beschreven alternatieven.  

 
1.6 Reikwijdte en detailniveau 

Plangebied, studiegebied en tijdshorizon 

Het plangebied van het bestemmingsplan (zie Afbeelding 1-1), en daarmee ook van het planMER, betreft 
het gehele grondgebied van gemeente Tubbergen met uitzondering van de kernen Tubbergen, Geesteren, 
Albergen, Harbinkhoek, Langeveen, Reutum, Fleringen, Vasse, Manderveen en Mariaparochie. 
Recreatieterreinen en percelen waarvoor (recent) een los bestemmingsplan is gemaakt, vallen ook binnen 
het plangebied.  

 

Afbeelding 1-1 Plangebied Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen 
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Het studiegebied voor de planm.e.r. overschrijdt voor enkele milieuaspecten de plangrenzen aangezien 
effecten verder kunnen reiken dan de grenzen van het plangebied. Dit is onder andere het geval bij de 
beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Een aantal van deze gebieden 
ligt buiten de gemeentegrenzen, maar nog wel binnen de ‘invloedssfeer’ van de activiteiten in het 
plangebied. 
De tijdshorizon van het Bestemmingsplan Buitengebied, en daarmee van het planMER, is gericht op 2023. 
 

Te onderzoeken milieuaspecten en ontwikkelingsmogelijkheden uit bestemmingsplan 

Het gaat in het planMER om de invloed die de verschillende onderdelen van het bestemmingsplan kunnen 
hebben op het fysieke milieu. Het plan is conserverend van aard. Er worden binnen het plangebied geen 
grootschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Alleen de ontwikkelingsmogelijkheden uit het 
bestemmingsplan die ‘er toe doen’ ten aanzien van te verwachten milieueffecten zijn getoetst op die 
milieuaspecten waarvoor redelijkerwijs effecten te verwachten zijn. 
 
Op basis van de voorgenomen activiteiten (de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan) en de 
aard van het plangebied zijn de volgende milieuaspecten als relevant beschouwd: 
– Natuur; 
– Landschap, cultuurhistorie en archeologie; 
– Bodem en water; 
– Verkeer; 
– Geur; 
– Luchtkwaliteit; 
– Gezondheid; 
– Ruimtegebruik. 
 
In hoofdstuk 3 worden de relevante (onderzochte) ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan 
nader toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt nader toegelicht hoe de genoemde milieuaspecten beoordeeld zijn. 
 

Detailniveau 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het detailniveau van het planMER 
moet aansluiten op het detailniveau van het bestemmingsplan.  
Voor veel milieuaspecten kan de beoordeling niet aan kwantitatieve effecten worden gekoppeld of is dit 
niet wenselijk. Deze aspecten zullen aan een kwalitatieve effectbeschrijving worden onderworpen. De 
effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve score. 
De beoordelingsmethodiek wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. 
 

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden het relevante beleid en de relevante wetgeving ten aanzien van dit MER 
omschreven. De relevante onderdelen van de voorgenomen activiteit (een nieuw bestemmingsplan) 
worden beschreven in hoofdstuk 3, waarin vervolgens ook de onderzoeksalternatieven voor het MER aan 
bod komen. Vervolgens worden de methode van effectbeoordeling en de te beoordelen milieuaspecten 
toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden per milieuaspect de referentiesituatie en de mogelijke 
milieueffecten weergegeven van de onderzoeksalternatieven. Hoofdstuk 6 beschrijft het 
Voorkeursalternatief (VKA) en de voorgestelde vertaling daarvan in het bestemmingsplan. Het MER wordt 
afgesloten met leemten in kennis en een doorkijk naar het vervolg in hoofdstuk 7. 
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2 BELEIDS- EN WETTELIJK KADER 

Divers beleid en wet- en regelgeving op verschillende niveaus is in meer of mindere mate relevant voor het 
Bestemmingsplan Buitengebied Tubbergen. Om een helder beeld te krijgen van het kader waarbinnen het 
m.e.r.-traject zich bevindt, worden het belangrijkste beleid/de belangrijkste wetten in dit hoofdstuk 
toegelicht. Voor zover relevant komt overig (milieu)beleid aan bod in hoofdstuk 5 bij de beschrijving van de 
referentiesituatie en de verwachte effecten ten aanzien van de onderzochte milieuaspecten. 
 

 

2.1 Nationaal 

Reconstructiewet 

Gemeente Tubbergen valt onder de Reconstructiewet. Deze wet is opgesteld om de kwaliteit van het 
landelijk gebied een impuls te geven, zodat een duurzaam en leefbaar platteland tot stand gebracht wordt. 
Diverse aspecten kunnen hierbij een rol spelen. Te denken valt aan verbetering van de recreatieve 
mogelijkheden, maar ook aan een duurzame landbouw, sterkere natuur en landschap, verlaging van de 
milieubelasting en verbetering van de infrastructuur, het woon- en werkklimaat en de economische 
structuur. Een van de belangrijkste onderdelen van het reconstructieproces is de integrale zonering. In het 
Reconstructieplan is het landelijk gebied ingedeeld in drie gebieden: 
– Landbouwontwikkelingsgebied (LOG): In dit gebied heeft de landbouw het primaat. Mogelijkheden 

worden gegeven tot uitbreiding en ontwikkeling van bestaande bedrijven en nieuwvestiging van 
intensieve veehouderijbedrijven. De recreatie is kleinschalig en extensief. Ontwikkelingen in 
recreatiesector mogen de ontwikkeling of inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven niet 
belemmeren. 

– Verwevingsgebied: in verwevingsgebied functioneren verschillende functies naast elkaar, maar 
moeten op elkaar worden afgestemd. Bij nieuwe ontwikkelingen moet continu bekeken welke 
consequenties zij hebben op andere functies en of deze consequenties wenselijk zijn.  

– Extensiveringsgebied: In extensiveringsgebied functioneren verschillende functies naast elkaar, 
maar natuur en landschap hebben hier het primaat. Overige functies (onder andere landbouw en 
recreatie en toerisme) kunnen een plek hebben in deze zones, mits zij de ontwikkeling van natuur, 
landschap en wonen niet belemmeren.  

 
Deze zonering is opgenomen in het vigerende en nieuwe bestemmingsplan. Ten tijde van het schrijven 
van voorliggend MER vindt bestuurlijk overleg plaats over het intrekken van de Reconstructiewet.  
Een besluit hierover wordt op zijn vroegst volgend jaar verwacht. Vervolgens zal er een proces 
plaatsvinden waarin wordt nagegaan hoe een eventuele verandering in of verval van de reconstructiewet 
wordt doorvertaald in lokaal beleid.  
Op het moment dat het bestemmingsplan buitengebied Tubbergen wordt vastgesteld zal dus zeker nog 
geen besluit zij genomen over een eventuele aanpassing van het reconstructiebeleid. Het 
bestemmingsplan sluit verder aan bij het beleid ten aanzien van LOG’s zoals aangegeven in de 
geactualiseerde omgevingsvisie van provincie Overijssel (zie paragraaf 2.2). Daarmee wordt geborgd dat 
het beleid ten aanzien van LOG’s in het bestemmingsplan robuust is en in lijn met de provincie. 
 
Natuurbeschermingswet 1998  

De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Deze gebieden maken deel uit van het Natura 
2000 netwerk. Voor de Natura 2000-gebieden zijn door de Minister van EL&I in de ontwerp-
aanwijzingsbesluiten instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld.  
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Deze instandhoudingsdoelstellingen beschrijven de doelen voor de instandhouding van leefgebieden, 
natuurlijke habitats en populaties in het wild levende planten- en diersoorten. 
 

De Natuurbeschermingswet bevat een aantal voor dit project relevante onderdelen. Op grond van de wet 
zijn diverse gebieden in en rond gemeente Tubbergen aangewezen als Natura 2000-gebied. In artikel 19j 
staat vermeld dat een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan 
(bijvoorbeeld een bestemmingsplan) rekening houdt met de kwaliteit van natuurlijke habitats en habitats 
van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen zodat deze niet verslechteren of een 

significant verstorend effect kunnen ondervinden. Het gaat dan in ieder geval om projecten of handelingen 
die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten. Mocht het bestemmingsplan kunnen 
leiden tot mogelijke significante gevolgen dan moet een passende beoordeling gemaakt worden. 
 

Wijziging Art 19kd Natuurbeschermingswet 

In april 2013 is een wetswijziging van de Natuurbeschermingswet van kracht geworden (artikel 19 kd). Uit 

correspondentie tussen de staatssecretaris en Commissie m.e.r. blijkt dat deze wetswijziging geen consequenties heeft 

voor de wijze van effectbepaling van plannen op Natura 2000-gebieden. De uitleg van de staatssecretaris van het 

aangepaste artikel leidt niet tot ruimere mogelijkheden voor het bestemmingsplan. De beoordeling van stikstofeffecten 

blijft plaatsvinden zoals dat gebruikelijk is: een vergelijking tussen de huidige (feitelijke) situatie en de maximale 

mogelijkheden van het plan (worst case). 

 
Flora- en faunawet 

In de Flora- en faunawet zijn verbodsbepalingen opgenomen die bijvoorbeeld het doden of verwonden van 
dieren en het aantasten van vaste rust- of verblijfplaatsen strafbaar stellen. De wet kent drie 
beschermingsniveaus voor planten- en diersoorten. Het buitengebied van Tubbergen is groot. In het 
plangebied bevinden zich veel soorten van alle drie de beschermingsniveaus. 
Artikel 75 van de wet biedt de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor bepaalde activiteiten die 
leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. 
 
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij  

“Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april 2008 in werking getreden. Met dit 
besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit bepaalt 
dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn (best beschikbare 
technieken: BBT), op den duur emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde 
maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een 
emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden”. 
 

Bij gangbare wijzigingen in de bedrijfsvoering, vervanging van stalonderdelen of het welzijnsvriendelijker 
maken van de huisvesting leiden dergelijke wijzigingen formeel al snel tot een ander huisvestingssysteem 
(andere RAV-code) terwijl de toegepaste emissiereducerende techniek meestal niet verandert. Onder 
voorwaarden kunnen stallen die gewijzigd worden toch als bestaand worden aangemerkt:  
– als de emissiefactor niet hoger is dan van het oorspronkelijke huisvestingssysteem en het aantal 

dierplaatsen niet wordt uitgebreid;  
– de wijzigingen die nodig zijn vanwege welzijnseisen en het aantal dierplaatsen niet worden 

uitgebreid waarbij andere dieren worden gehuisvest, die wel behoren tot dezelfde hoofdcategorie 
en de ammoniakemissie niet toeneemt en het vloeroppervlak niet wordt vergroot. 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Stikstofdepositie is een groot knelpunt in het Nederlandse natuurbeleid. Hoewel de stikstofdepositie de 
afgelopen decennia flink is s teruggebracht (gemiddeld ongeveer gehalveerd), is deze in de meerderheid 
van de natuurgebieden nog steeds te hoog (Planbureau voor de Leefomgeving, 2012). 
De PAS is een nationaal beleidskader met als doel economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van 
veehouderijen en industrie, samen te laten gaan met het realiseren van Natura 2000-doelen door het 
treffen van samenhangende maatregelen in Natura 2000-gebieden en de landbouw. Het gaat niet alleen 
om maatregelen die de stikstofdepositie omlaag brengen (zoals aanscherpen van de eisen van Besluit 
huisvesting van BBT naar BBT+ in periode 2010-2030), maar bijvoorbeeld ook maatregelen aan de 
waterhuishouding die de habitattypen meer robuust moeten maken voor de effecten van stikstofdepositie. 
Als de geplande maatregelen worden getroffen, is er weer ruimte om de vergunningverlening van, onder 
andere veehouderijen, weer vlot te trekken. Een deel van de verminderde stikstofemissie mag namelijk 
worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten. De PAS introduceert naar huidig inzicht ook een 
drempelwaarde waaronder geen vergunningplicht geldt. 
Als de maatregelen onvoldoende worden genomen, komt de economische ontwikkelruimte niet of slechts 
deels beschikbaar. Met name de uitvoering van de noodzakelijke en voorgestelde hydrologische 
herstelmaatregelen is nog niet afdoende geregeld.  
Op moment van schrijven van voorliggend planMER is de PAS nog niet vastgesteld. Het programma heeft 
enkele jaren vertraging opgelopen. De PAS treedt naar huidig inzicht in werking op 1 maart 2015. Deze 
wordt vastgesteld door het Rijk, met instemming van de provincies. 
Een aantal provincies heeft een provinciale stikstofverordening. Deze zijn van kracht tot de PAS in werking 
treedt. Echter, het Beleidskader Stikstof en Natura 2000 van Provincie Overijssel is in mei 2013 afgekeurd 
door de Raad van State (zie paragraaf 2.2).  
 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) schrijft voor op welke wijze een bevoegd gezag (Gemeente 
Tubbergen heeft geen eigen geurbeleid) de geurhinder vanwege dierenverblijven moet beoordelen indien 
een veehouderij een milieuvergunning aanvraagt. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een 
veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (zoals een woning). Indirect heeft de Wgv ook 
consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor ruimtelijke ordening, dit 
wordt ook wel de ‘omgekeerde werking’ genoemd. De ruimtelijke plannen waarvoor de omgekeerde 
werking moet worden beoordeeld, zijn met name bestemmingsplannen waarin locaties voor woningbouw, 
zoals een woonwijk of recreatie en toerisme worden vastgelegd. 
De voorgrondbelasting is de geurbelasting veroorzaakt door de veehouderij welke de meeste geur bij het 
geurgevoelige object veroorzaakt. De achtergrondbelasting is de geurbelasting van alle veehouderijen in 
de omgeving van een geurgevoelig object. Bij een nieuw geurgevoelig object waarbij voldaan wordt aan 
de normen voor de voorgrondbelasting, is geen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij een 
te hoge achtergrondbelasting van geur door de omliggende veehouderijen gezamenlijk. Het plan is dan in  
strijd met een goede ruimtelijke ordening. 
Voor vergunningverlening van nieuwe geuremissies van stallen, wordt echter getoetst of de individuele 
bijdrage van de nieuwe stal(len) de norm voor de geurbelasting op gevoelige objecten niet overschrijdt. 
In de bij de wet behorende regeling zijn geuremissiefactoren opgenomen voor een groot aantal 
diercategorieën. 
 

Wet luchtkwaliteit 

In deze wet (onderdeel van de Wet milieubeheer) zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor een gezond 
leefmilieu. Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst op deze eisen. De eisen zijn mede gebaseerd op 
Europese normen. In Nederland worden (normaal gesproken) alleen overschrijdingen verwacht voor de 
stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5). 
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Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) 

In de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn de uitgangspunten van het in 1992 ondertekende 
Europese Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Uitgangspunt van de 
WAMZ is om archeologische waarden te beschermen, zonder meer maatschappelijke last te veroorzaken 
dan nodig is. Wat er moet gebeuren, verschilt per gebied en regio, dus niet alle activiteiten zijn even 
ingrijpend. 
De WAMZ heeft vier belangrijke pijlers: 
– archeologische waarden moeten zo veel mogelijk in de bodem (in situ) worden bewaard, omdat de 

bodem de beste conserveringsomgeving is; 
– archeologie moet tijdig worden meegenomen in de procedures van ruimtelijke planvorming;  
– de verstoorder van het bodemarchief betaalt de kosten van archeologisch vooronderzoek en 

noodzakelijke volwaardige opgravingen, voor zover die kosten redelijkerwijs kunnen worden 
toegerekend aan de verstoorder;  

– gemeenten en provincies krijgen een belangrijke rol in de verankering van archeologie in hun 
ruimtelijke plannen en vergunningen; zij krijgen de ruimte om vergunningvoorwaarden genuanceerd 
in te vullen. 

 

Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen, in het bijzonder ter 
voorkoming van bodemverontreiniging en om sanering van ontstane verontreiniging af te dwingen. In de 
Wbb maakt grondwater onderdeel uit van de bodem. 
 

Watertoets 

Sinds 1 november 2003 is de watertoets verplicht en verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
De watertoets is een bestuurlijk instrument waarmee ruimtelijke plannen worden getoetst op 
waterhuishoudkundige aspecten. Het doel van de watertoets is om waterhuishoudkundige problemen (nu 
en in de toekomst, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering) te voorkomen en kansen te benutten. 
De watertoets is daarom verplicht bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die invloed hebben op de 
waterhuishouding om te kunnen toetsen in hoeverre bij de planvorming rekening wordt gehouden met 
water. 
 
 

2.2 Provinciaal en regionaal  

Omgevingsvisie Overijssel 

In de omgevingsvisie (Provincie Overijssel, 2009; op onderdelen geactualiseerd in 2013) schetst de 
provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie. Het vizier is daarbij 
gericht op 2030. In de omgevingsvisie geeft de provincie aan wat volgens haar de ambities en 
doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten (GS) opdragen deze te 
realiseren. Het beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Overijssel. Dit betekent onder meer ruimte voor ontwikkeling van werkgelegenheid en het 
tot stand brengen van hoogwaardige woonmilieus. Er wordt ingezet op een evenwichtige afweging van 
beleidsambities waaronder waterveiligheid, een gezond milieu en goede volksgezondheid. Ook wordt 
gestuurd op het versterken van de waardevolle en karakteristieke kenmerken van het landschap. 
Het bestemmingsplan buitengebied moet passen binnen het kader van de provinciale omgevingsvisie. De 
omgevingsverordening is het juridisch bindende kader om het beleid uit de visie door te laten werken. 
In Afbeelding 2-1 is een uitsnede voor gemeente Tubbergen opgenomen van de kaart met 
ontwikkelingsperspectieven van de geactualiseerde omgevingsvisie (Atlas van Overijssel, 2013).  
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Hierop zijn alle ontwikkelingsperspectieven en de belangrijkste ruimtelijke generieke beleidskeuzes 
verbeeld (zoals grondwaterbeschermingsgebieden). 
 
Op de ontwikkelingsperspectievenkaart staan diverse voor het milieu relevante zaken aangeduid in het 
buitengebied van Tubbergen, waaronder het volgende (niet de gehele legenda van de kaart is relevant): 
– de ecologische hoofdstructuur (EHS); weergegeven in fel groen en geel (gestippeld groen is nog 

niet gerealiseerd); 
– nationaal Landschap (gele lijn; valt samen met gemeentegrens in west, zuid en noord); 
– waterwingebied (kraantje); 
– landbouwontwikkelingsgebied (LOG) met schoonheid van moderne landbouw (beige gearceerd); 
– beekdal (blauwe arcering); 
– gemixt landschap van landbouw, natuur, water en wonen (lichtgroen); 
– gebied met landgoederen (torentje). 
 
De actualisatie van de omgevingsvisie gaat onder andere in op de EHS, windenergie en de LOG’s. De 
EHS wordt herbegrensd. In het MER is de meest recente begrenzing gehanteerd. In de geactualiseerde 
visie zijn Nationale landschappen aangeduid als uitsluitingsgebied voor windenergie. In gemeente 
Tubbergen is windenergie dus niet mogelijk volgens de omgevingsvisie. 
 

Afbeelding 2-1 Uitsnede kaart Ontwikkelingsperspectieven Omgevingsvisie Overijssel 
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Wat de LOG’s betreft wordt in de geactualiseerde omgevingsvisie het volgende aangegeven:  
het is van provinciaal belang dat “agrarische ondernemers in de intensieve veehouderij een beroep 

kunnen doen op bestaande agrarische bouwpercelen in de landbouwontwikkelingsgebieden. Ook is het 

van provinciaal belang dat nieuwe bouwpercelen voor intensieve veehouderijen in 

landbouwontwikkelingsgebieden tot de mogelijkheden behoren, als bedrijven moeten verplaatsen 

vanwege het publieke doel dan wel de milieuproblematiek elders in Overijssel. In de 

landbouwontwikkelingsgebieden met reële mogelijkheden voor nieuwvestiging gaat het hierbij om de 

mogelijkheid tot het vestigen van 1 of 2 intensieve veehouderijen per landbouwontwikkelingsgebied. Als 

peildatum hanteren wij hiervoor 20 april 2013 (de datum waarop in het hoofdlijnenakkoord de voorgestelde 

benadering is aangekondigd). Belangrijke randvoorwaarde is dat er geen sprake mag zijn van een 

onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van groepen inwoners en dat er geen afbreuk wordt 

gedaan aan de kernkwaliteiten van de ecologische hoofdstructuur en de Natura 2000-gebieden. Indien in 

het bestemmingsplan zelf of in de toelichting op dit plan is opgenomen dat de nieuwvestiging van 

intensieve veehouderijen in de landbouwontwikkelingsgebieden aan de hiervoor gestelde voorwaarden 

wordt voldoet, zijn er voor de provincie geen redenen in te grijpen in gemeentelijke bestemmingsplannen.” 
Het bestemmingsplan buitengebied Tubbergen wordt zo opgesteld dat het plan voldoet aan 
bovenstaande. 
 
Vervallen: Beleidskader Natura 2000-gebieden en stikstof voor veehouderijen (stikstofverordening 

Overijssel) 

Volgens de Natuurbeschermingswet moet bij vergunningverlening worden uitgesloten dat plannen en 
projecten kunnen leiden tot ‘significant negatieve effecten' op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden. De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Overijssel is te hoog om een duurzame 
instandhouding te kunnen garanderen. Omdat de stikstofdepositie nu te hoog is, is het zeer moeilijk om 
aan te tonen dat individuele projecten die de stikstofdepositie beïnvloeden niet leiden tot significant 
negatieve effecten. Dit heeft begin 2008 geleid tot een impasse in de vergunningverlening aan 
veehouderijen met stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In 2010 heeft Provincie Overijssel het 
“Beleidskader Natura 2000-gebieden en stikstof voor veehouderijen” vastgesteld.  
Inmiddels is het beleidskader, dat in samenwerking is opgesteld samen met de veehouderijsector en 
natuur- en milieuorganisaties ( Natuur- en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, 
Staatsbosbeheer, LTO-Noord, Overijssels Particulier Grondbezit, Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
en de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders), niet toereikend bevonden door de Raad van State 
(mei 2013). 
Met het beleidskader wilde de provincie de ontstane impasse doorbreken. Het beleidskader stikstof bood 
een kader voor vergunningverlening en uitgangspunten voor het opstellen van beheerplannen van de 
Natura 2000-gebieden in Overijssel. Nu het Beleidskader is afgekeurd, kunnen er geen vergunningen 
meer in behandeling worden genomen die op het kader gebaseerd zijn. Verleende vergunningen blijven 
gelden.  
Tot het in werking treden van de PAS (verwacht maart 2015), kunnen alleen nog vergunningen worden 
verleend die rechtstreeks worden getoetst aan en in overeenstemming zijn met de natuurbeschermingswet 
en de wijzigingen daaraan in het kader van de crisis- en herstelwet (artikel 19kd). 
 
Beleidsregel geurhinder 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd in de Beleidsregel 
geurhinder: 
– wanneer er geen (potentiële) hinder is, zijn geen maatregelen noodzakelijk;  
– het bedrijf hoeft geen geuronderzoek uit te voeren wanneer er geen relevante bronnen zijn of 

komen die gezamenlijk meer dan 1 * 106 geureenheden per uur uitstoten; 
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– gedeputeerde Staten kunnen een geuronderzoek verlangen: 
● op basis van het klachtenpatroon; 
● op basis van eigen onderzoek of wetenschap. 

– gedeputeerde Staten verlangen een geuronderzoek wanneer het bedrijf onder een bijzondere 
regeling (BR) van de NeR valt waarvoor kwantitatieve geurnormen zijn opgenomen maar waarbij 
de werkwijze afwijkend is;  

– beoordeling van de geurhinder vindt plaats aan de hand van de emissiegegevens (ge/h) en de 
emissiecontouren (ge/m3) die daaruit volgen en de hedonische waarde. Door deze uniforme en 
objectieve aanpak is er geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe inrichtingen. Het 
(subjectieve) klachtenpatroon wordt buiten beschouwing gelaten. Als een bepaalde geur een 
bijzondere slechte waardering heeft, leidt dit automatisch tot een lagere toegestane emissie; 

– zowel continue als discontinue emissies worden getoetst. 
 

Reconstructieplan Salland-Twente 

Voor de regio Salland-Twente is de reconstructiewet uitgewerkt in een reconstructieplan. In dit plangebied 
ligt gemeente Tubbergen. Het Reconstructieplan geeft een indeling in de eerdergenoemde drie soorten 
zones (zie paragraaf 2.1). 
De gemeente Tubbergen bestaat met name uit verwevingsgebied. Daarnaast zijn er 
extensiveringgebieden aanwezig rond natuurgebieden en zijn er twee gebieden aangewezen als 
landbouwontwikkelingsgebied. De reconstructiezonering in gemeente Tubbergen is te zien in Afbeelding 
5-15. 
 

2.3 Gemeentelijk 

Landschapsontwikkelingsplan 

In 2008 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de gemeente 
vastgesteld. Het LOP is een toetsend en sturend beleidstuk dat aangeeft wat de gemeente in welke 
landschappen kan en wil ontwikkelen. Per landschapstype zijn ontwikkelingsrichtingen aangegeven die 
borgen dat de landschappelijke kwaliteit op peil blijft en een goede landschappelijke inpassing van 
ontwikkelingen in de omgeving plaatsvindt. 
 
Welstandsnota 

De welstandsnota (Gemeente Tubbergen, 2009) bevat de basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen 
worden getoetst op zogenaamde welstandsaspecten (de vormgeving van bebouwing). Deze nota is 
afgestemd op de landschapstypen in het LOP. Ten tijde van de totstandkoming van voorliggend MER 
wordt gewerkt aan een herziening van de welstandsnota. 
 
Nota “De casco benadering in Noordoost-Twente” 

Het Nationaal Landschap Noordoost Twente heeft als kernkwaliteit het waardevolle cultuurlandschap met 
een variatie in open en een kleinschalig besloten landschap (http://www.mijnnoordoosttwente.nl). 
Schaalvergroting in de landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Bij schaalvergroting 
is de kans groot dat, zonder randvoorwaarden, dat het kleinschalige groene karakter wordt beschadigd 
(zoals landschapselementen op perceelsgrenzen).  
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Vanuit deze gedachte heeft gemeente Tubbergen met de provincie Overijssel en de gemeenten Losser, 
Dinkelland en Oldenzaal (de andere gemeenten binnen het Nationaal Landschap) de ambitie uitgesproken 
om de tendens van schaalvergroting in de (grondgebonden) landbouw vorm te geven op een manier dat 
dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Hiervoor is de casco benadering ontwikkeld 
welke als beoordelingskader voor ingrepen in het landschap gebruikt kan worden.  
 
Beleidskader Kwaliteitsimpuls groene omgeving 

Gemeenten Tubbergen en Dinkelland (2013) hebben samen het ‘Beleidskader voor de toepassing van de 
kwaliteitsimpuls groene omgeving’. Dit is een uitwerking van het in de omgevingsvisie van de provincie 
opgenomen nieuwe instrument de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (kortweg KGO) en het in 2010 
opgestelde ‘Werkboek Kwaliteitsimpuls groene omgeving’. KGO biedt ruimte aan grootschalige 
uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied die niet in het geldende bestemmingsplan 
passen, onder de voorwaarde dat er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. 
In het beleidskader van Tubbergen en Dinkelland wordt concreter aangegeven bij welke ontwikkelingen 
welke specifieke ruimtelijke kwaliteitseisen gesteld kunnen worden. Het type landschap waarin de 
ontwikkeling ligt bepaalt bijvoorbeeld de (soort) investeringen die gedaan moeten worden om de ruimtelijke 
kwaliteit van dat type landschap daadwerkelijk te verbeteren. Hoe de kwaliteitsimpuls kan worden 
vormgegeven, wordt weergegeven in het ‘Kwaliteitskader Gebiedskenmerken’ (KiGO) dat gelijktijdig met 
de herziening van de welstandsnota wordt opgesteld.  
Het beleidskader dient als toetsingskader voor de gemeente om aangevraagde ontwikkelingen 
objectief/concreet te kunnen beoordelen en biedt aanvragers handvatten om hun aanvraag vorm te geven, 
rekening houdend met de kwaliteitsimpuls. 
 
Archeologische verwachtings- en advieskaart 

De Wamz verplicht gemeenten gedurende het gehele proces van ruimtelijke ordening rekening te houden 
met archeologie, bijvoorbeeld wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld of een bestaand 
bestemmingsplan wordt aangepast dan wel daarvan vrijstelling wordt verleend. 
Gemeente Tubbergen beschikt over een eigen archeologische verwachtings- en advieskaart (RAAP 
Archeologisch Adviesbureau, 2008). Deze kaart maakt voor het grondgebied van de gemeente inzichtelijk 
waar archeologische resten zich (kunnen) bevinden en is gedetailleerder dan de (standaard) 
arcgeologische verwachtingskaart (IKAW). De kaart biedt inzicht in de bestaande archeologische toestand 
van zowel het landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente Tubbergen. Dit inzicht is noodzakelijk 
om in de beleidsuitvoering een weloverwogen omgang met archeologie te bereiken. 
De verwachtingskaart is gebaseerd op de opbouw van het landschap: landschappelijke eenheden, 
geologische, geomorfologische en bodemkundige gegevens en gedetailleerde hoogtegegevens. In de 
verwachtingskaart is de gemeente opgedeeld in vele categorieën. Voor elke categorie geldt een advies 
hoe om te gaan met (de intensiteit van) archeologisch onderzoek bij een bodemingreep van een bepaalde 
omvang. 
 
Door de uitgangspunten voor de afwegingen en beslissingen ten aanzien van archeologische waarden 
vast te leggen in een gemeentelijk archeologiebeleid, houdt de gemeente zelf de regie over de ruimtelijke 
ontwikkelingen op het gemeentelijk grondgebied. Bovendien biedt het de gemeente de mogelijkheid om bij 
het afgeven van bouw-, aanleg- en sloopvergunningen archeologische eisen te stellen. Dat is alleen 
mogelijk als daarvoor een juridische basis aanwezig is in het bestemmingsplan dat op de betreffende 
locatie geldt. Het archeologiebeleid wordt doorvertaald in het bestemmingsplan buitengebied. 
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3 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven stelt gemeente Tubbergen een nieuw bestemmingsplan buitengebied 
op. Het plan is conserverend van aard en betreft een herziening van het vorige bestemmingsplan 
Buitengebied uit 2006. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op wat het bestemmingsplan, oftewel het 
voornemen, mogelijk maakt. Daarbij wordt alleen ingegaan op de onderdelen van het bestemmingsplan 
die relevant kunnen zijn ten aanzien van milieueffecten. 
Alleen deze situatie onderzoeken is niet voldoende. In een planMER dienen realistische alternatieven te 
worden onderzocht. De alternatieven moeten zo worden gekozen dat de besluitvorming betreffende het 
bestemmingsplan optimaal wordt ondersteund met milieu-informatie en dat de beschikbare 
ontwikkelingsmogelijkheden zo volledig mogelijk worden belicht.  
 
 

3.1 Het voornemen: te toetsen onderdelen van het toekomstige bestemmingsplan 

In het navolgende wordt ingegaan op de onderdelen/ontwikkelingen uit het nieuwe bestemmingsplan die 
relevant kunnen zijn ten aanzien van milieueffecten en dus worden onderzocht in de planm.e.r.. Daarnaast 
zijn er nog diverse ‘detailregels’ opgenomen in het bestemmingsplan, zoals de plaatsing van gebouwen op 
bouwpercelen op een bepaalde afstand van de weg. Dergelijke regels worden indien relevant wel 
meegenomen in de effectbeoordeling van bepaalde milieuaspecten. 
Voor de navolgbaarheid wordt eerst kort ingegaan op de systematiek van het Bestemmingsplan 
buitengebied Tubbergen. 
 

3.1.1  Plansystematiek 

Het buitengebied van Tubbergen heeft een aantal basisfuncties die overal in het buitengebied naast elkaar 
voorkomen. Dat zijn landbouw, water en natuur. Deze gebiedsdekkende functies krijgen in het 
bestemmingsplan een gebiedsbestemming. De agrarische gebiedsbestemmingen worden verder 
ingedeeld op basis van (de waarde van) landschappelijke en natuurlijke kenmerken (de gebiedsindeling 
wordt ook zo veel mogelijk overgenomen uit het vorige bestemmingsplan uit 2006): 
– Agrarisch gebied: gebieden zonder natuurlijke en/of landschappelijke waarde van betekenis. 

Landbouw is hier de hoofdfunctie. Over het algemeen gaat het om de jonge veldontginningen 
(heide- en broekontginningslandschap, hoogveenontginningslandschap). 

– Agrarisch gebied met landschappelijke waarde: gebieden met een duidelijke landschappelijke 
waarde. vaak kleinschalig met landschapselementen en microreliëf. Landbouw en landschap zijn 
nevengeschikt aan elkaar. Het betreft veelal landschap van de esnederzettingen, matenlandschap, 
akkerkampenlandschap of beekdalen met niet of nauwelijks natuurlijke waarde. 

– Esgronden: escomplexen zijn specifiek bestemd ten behoeve van het behoud van het karakter van 
deze gronden: openheid, bolle ligging, houtwallen aan de rand, microreliëf, steilranden en oude 
boerderijen met erfbossen. 

– Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde: gebieden met zowel landschappelijke 
als natuurlijke waarde, zoals Het gaat hierbij voornamelijk om brongebieden van beken en/of 
beekdalen (geheel of gedeeltelijk) en kwelgebieden. 

 
De mogelijkheden die bestemmingen krijgen (zoals voorwaarden/regels aan gebouwen) hangen af van de 
gebiedsbestemming ter plaatse, net als in het bestemmingsplan van 2006.  
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De agrarische bouwpercelen worden aangeduid binnen de agrarische gebiedsbestemmingen, zodat een 
rechtstreekse koppeling wordt gelegd met het landschap. In het vorige bestemmingsplan werd dat nog met 
een aparte bestemming gedaan. 
 
Andere, niet-basisfuncties zoals wonen, niet-agrarische bedrijvigheid en infrastructuur krijgen een 
perceelsgebonden bestemming. Omdat de basisfuncties voor hun functioneren afhankelijk zijn van het 
buitengebied, moet bij de ontwikkeling van andere functies altijd rekening worden gehouden met de 
belangen van de basisfuncties.  
 

Naast de gebiedsbestemmingen kan er nog aanleiding bestaan voor differentiatie, afhankelijk van 
specifieke waarden in een gebied, zoals grondwaterbescherming, archeologische waarden of lokale 
cultuurhistorische waarden als houtwallen en gebouwen.  
 

3.1.2  Relevante planonderdelen van het voornemen 

Landbouw 

 

Grondgebonden landbouw (inclusief akkerbouw)  

Uitgangspunt is dat de omvang van de bouwpercelen uit het bestemmingsplan Buitengebied 2006 in 
principe wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. De toegestane grootte van de bouwpercelen 
is gebaseerd op de feitelijke bedrijfsomvang. Voor de grondgebonden landbouw geldt bij recht de 
volgende omvang van het bouwperceel: 
 

Bedrijfsomvang Bouwperceel bij recht 

Tot 4 NGE23 Wordt woonbestemming, geen verdere mogelijkheden 

4-15 NGE Het bestaande erf 

15-35 NGE Tot 0,5 ha bouwperceel 

Meer dan 35 NGE Tot 1 ha bouwperceel 

 
Aanvullend hierop gelden ontwikkelingsmogelijkheden via enkele wijzigingsbevoegdheden: 
– bedrijven groter dan 35 NGE kunnen bij wijziging uitbreiden tot een bouwperceel van 2 hectare; 
– verplaatsing van agrarische percelen met een maximale omvang van 1,5 hectare. Het bestaande 

bouwperceel vervalt of wordt omgezet naar een woonbestemming (met een aanduiding 
’vrijgekomen agrarische bebouwing’); 

– stoppende bedrijven kunnen ook worden omgezet naar een woonbestemming. Deze wijziging kan 
niet worden teruggedraaid volgens dit bestemmingsplan.  

 
Vanwege de impact op het open landschap en de verwachting dat bestaande bouwblokken vrijkomen, 
wordt terughoudend omgegaan met het plaatsen van nieuwe agrarische bouwblokken. Voor elk geval 
wordt een afzonderlijke afweging gemaakt en een aparte procedure doorlopen. 
 
Evenals in de huidige situatie worden agrarische bedrijfsgebouwen met een maximale bouwhoogte van 12 
meter toegestaan. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. 
 

                                            
23 Nederlandse grootte-eenheden; 1 melkkoe komt bijvoorbeeld overeen met 1,27 nge en 1 fokzeug met 0,25 nge 
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In het bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om (met een omgevingsvergunning) 
gebouwen en overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwblok te mogen plaatsen. Deze is niet van 
toepassing op de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'. 
 
Intensieve veehouderij (IV) 

Intensieve veehouderijbedrijven zijn bedrijven met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een varkens-, vleeskalveren-, pluimvee-, of pelsdierhouderij. Voor deze vorm 
van landbouw wordt een meer terughoudend beleid gevoerd vanwege de gemiddeld grotere impact op het 
leefklimaat in de omgeving. 
Bouwmogelijkheden op intensieve agrarische percelen zijn in beginsel gelijk aan de mogelijkheden voor 
grondgebonden bedrijven, met uitzondering van de extensiveringsgebieden. Daar is alleen aanpassing 
van het bedrijf toegestaan ten behoeve van dierenwelzijn of reductie van stalemissies (zoals geur, stikstof 
en fijnstof). 
 
Daarnaast gelden de volgende ontwikkelingsmogelijkheden via wijzigingsbevoegdheden: 
– bestaande percelen mogen uitbreiden naar 1,5 hectare; binnen Landbouwontwikkelingsgebied 

(LOG) mogen bestaande percelen uitbreiden tot 3 hectare; 
– grondgebonden bedrijven in een LOG kunnen worden gebruikt als intensieve veehouderij; 
 
In een LOG zijn in principe geen nieuwe bouwpercelen voor intensieve veehouderij toegestaan. De 
gemeenteraad van Tubbergen ondersteunt dit uitgangspunt. De verwachting is dat er agrarische bedrijven 
zullen stoppen waardoor deze bestaande locaties beschikbaar komen voor ontwikkeling. 
Echter, bedrijven kunnen zich wel op lege percelen vestigen als er sprake is van verplaatsing in algemeen 
belang (zoals overlast door locatie nabij bebouwde kom). Dit zijn wel uitzonderingsgevallen. De gemeente 
sluit zich aan bij het recente beleid van de provincie Overijssel in de geactualiseerde omgevingsvisie. 
Daarin geeft zij aan dat in LOG’s met reële mogelijkheden voor nieuwvestiging 1 of 2 intensieve 
veehouderijen per LOG gevestigd mogen worden vanaf peildatum 20 april 2013 (zie verder o.a. paragraaf 
2.2). Hieraan verbindt zij dezelfde voorwaarde (verplaatsing is in het ‘algemeen belang’) als de gemeente. 
Zoals eerder aangegeven wordt voor een dergelijke nieuwsvestiging een afzonderlijke afweging gemaakt 
en een aparte procedure doorlopen (niet via een wijzigingsbevoegdheid). 
Een dergelijke verplaatsing ‘in algemeen belang’ zal positieve milieueffecten opleveren. Het is alleen niet 
te zeggen welke bedrijven dit zullen worden. Deze mogelijkheid wordt dan ook niet onderzocht in dit MER. 
 
Paarden 

In de agrarische gebiedsbestemmingen wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de vestiging van 
nieuwe paardenhouderijen en maneges op vrijkomende agrarische bouwpercelen mogelijk te maken. Het 
kan gaan om productiegerichte paardenfokkerijen (zoals een hengstenhouderij of paardenmelkerij), waar 
vaak ook wordt beleerd en verhandeld. Deze bedrijven worden aangemerkt als een grondgebonden 
agrarisch bedrijf binnen de agrarische gebiedsbestemmingen. 
Grote, bedrijfsmatige paardenhouderijen die vooral gericht zijn op trainen, stallen en verhandelen van 
paarden (gebruiksgerichte bedrijven) worden aangemerkt als bijzondere paardenhouderij. Zij zijn niet als 
agrarisch aan te merken.  
Maneges vallen onder de categorie sportbestemming. Wanneer paardenhouderij een ondergeschikte 
(hobbymatige) functie is, wordt deze niet apart bestemd.  
Met name bij deze laatste vorm van paardenhouderij zijn verlichte paardrijbakken een aandachtspunt ten 
aanzien van effecten de directe omgeving (lichthinder).  
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Paardrijbakken zijn in het buitengebied in beginsel bij alle bestemmingen waarbinnen wordt gewoond en 
alle agrarische bedrijven toegestaan via een afwijking. Om hinder te beperken worden voorwaarden in het 
bestemmingsplan opgenomen ten aanzien van verlichting en inpassing in het landschap. 
 
Boomteelt, houtteelt en andere opgaande meerjarige beplanting 

Opgaande teelten zijn, evenals in het geldende bestemmingsplan, niet toegestaan op esgronden en 
Ecologische Hoofdstructuur. Deze vorm van productie heeft met name in een open landschap een grote 
ruimtelijke impact heeft.  
 
Teeltondersteunende kassen 

Bij volwaardige agrarische bedrijven zijn teeltondersteunende kassen toegestaan tot een oppervlakte van 
maximaal 500 m2. Tijdelijke boog- of tunnelkassen zijn toegestaan tot een nader te bepalen hoogte. De 
verwachting is dat het aantal kassen niet zal toenemen. 
 
Hobbybedrijven 

Ter voorkoming van verstening van het buitengebied worden agrarische bedrijven die in de nabije 
toekomst niet meer zullen worden gebruikt als volwaardig agrarisch bedrijf zoveel mogelijk bestemd als 
‘Wonen’. Zoals ook aangegeven in het begin van deze subparagraaf geldt dit laatste voor bedrijven met 
een omvang van 4 NGE. Bedrijven tussen 4 en 15 NGE krijgen wel een agrarische bestemming met 
aanduiding "bestaand erf" (geen uitbreidingsmogelijkheden). 
 
Nevenfuncties (verbreding) 

De landbouw in Tubbergen heeft de mogelijkheid om op een aantal manieren inkomsten uit niet-
agrarische activiteiten te halen naast de agrarische hoofdfunctie. Het gaat om ondergeschikte functies, 
bijvoorbeeld op gebied van recreatie, kleinschalige horeca/logies, zorg of natuur- en landschapsbeleving. 
Productiegerelateerde detailhandel, kleinschalige dagrecreatie en kleinschalige opwekking van duurzame 
energie zijn zonder meer toegestaan en overige kleinschalige (niet-agrarische) bedrijvigheid bij afwijking. 
 
Stoppende agrarische bedrijven 

Het aantal agrarische bedrijven blijft ook in de komende jaren afnemen. Voor de kwaliteit van de 
leefomgeving is het van belang dat op de vrijkomende agrarische percelen functies terugkomen die 
passen in het landelijk gebied. Met wijzigingsbevoegdheden wordt op dit vlak maatwerk geleverd, naar 
bijvoorbeeld ‘Wonen’, ‘Recreatie - Kampeerboerderij’ of ‘Sport - Manege’.  
De gemeente heeft samen met buurgemeenten een studie laten verrichten naar vrijkomende erven 
(Rom3D et al, 2013): wat is de omvang en locatie van dit proces, welke mogelijkheden zijn er voor 
(her)gebruik en hoe moeten deze erven ingepast worden in de omgeving? 
De gemeente heeft een “VAB+ beleid” (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) dat mogelijkheden biedt voor 
hergebruik. Kapitaalvernietiging en verval/verkrotting kan zo worden voorkomen en men kan een 
aanvullend inkomen verwerven (ook voor niet-stoppende agrarische bedrijven). Hergebruik moet men wel 
voldoen aan een diverse voorwaarden, evenals bij het vervangen van bestaande gebouwen door nieuwe. 
 
Wonen 

Verspreid in het buitengebied liggen bedrijfswoningen (meest agrarisch) en burgerwoningen. Woningen 
mogen maximale inhoud hebben van 900 m3 (m.u.v. landhuizen en landgoedhuizen). Agrarische 
bestemmingen kunnen worden gewijzigd naar de functie ‘Wonen’ (met een specifieke aanduiding). Bij 
burgerwoningen zijn, net als bij agrarische percelen, kleinschalige bedrijfsactiviteiten na afwijking 
toegestaan (tot 300 m2).  
In het nieuwe bestemmingsplan worden alle agrarische bouwpercelen die nu een bedrijfsomvang hebben 
van minder dan 4 NGE omgezet naar de functie wonen. 
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Een tweede bedrijfswoningen mag alleen bij agrarische bedrijven en alleen als het agrarische bedrijf zich 
zo ontwikkelt dat sprake is van een duurzaam meermansbedrijf (arbeidsbehoefte van minimaal twee 
voltijdse arbeidskrachten (V.A.K.) en tweede woning uit oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk).  
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Plattelandswoningen’ van kracht. Hierdoor wordt het mogelijk om een 
agrarische bedrijfswoning af te splitsen van een actief boerenbedrijf welke bewoond kan worden door 
derden zonder dat de bewoners van de woning beschermd worden tegen milieuhinder van het bedrijf. Het 
agrarische bedrijf waar de (voormalige) bedrijfswoning bij hoorde wordt zo niet beperkt in de 
bedrijfsvoering. Gemeente Tubbergen wil met het bestemmingsplan beleidsmatig inspelen op deze 
wetswijziging. 
Voor mogelijkheden voor landhuizen en landgoederen wordt aangesloten bij het vigerende 
bestemmingsplan. Nieuwe landgoederen kunnen via een wijzigingsbevoegdheid gerealiseerd worden in 
de gebieden met aanduiding ‘Agrarisch – Landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden’. Daarbij 
geldt onder andere als randvoorwaarde dat er een minimale oppervlakte nieuwe natuur gerealiseerd wordt 
en dat het huis een statig karakter heeft. 
Voor agrarische gebiedsbestemmingen, bedrijfsbestemmingen en als woning in gebruik zijnde voormalige 
agrarische percelen, wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de bestemming ‘Wonen’ om de 
uitvoering van het gemeentelijke rood-voor-roodbeleid mogelijk te maken. Daarmee mogen één of 
meerdere woningen worden teruggebouwd wanneer minstens 1000 m2 aan landschapsontsierende 
bebouwing of 5400 m2 kassen wordt gesloopt. Inpassing in het landschap moet worden gewaarborgd door 
het opstellen van een landschapsplan.  
 
Natuur 

Bestaande natuurgebieden (en ‘gewone’ bossen groter dan 2 ha) en gebieden die reeds in eigendom van 
natuurbeherende instanties zijn en zijn aangewezen als nieuwe natuur, worden bestemd als ‘bos en 
natuur’. Het behoud, herstel en ontwikkeling van de waarden van deze gebieden staan voorop.  
Binnen Natura 2000-gebieden liggen ook (kleinschalige) agrarische gronden als essen en boerenerven. 
Deze krijgen een agrarische gebiedsbestemming met dubbelbestemming ‘Waarde - Ecologie’. Hetzelfde 
geldt voor de gebieden die (zeker) deel uitmaken van overige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en niet 
alleen als ‘bos en natuur’ zijn aangemerkt. Andere gebieden die deel uitmaken van de EHS 
(beheersgebieden) vallen niet onder deze dubbelbestemming. De dubbelbestemming is gericht op het 
beschermen van ecologische waarden. Extra ruimtebeslag van een agrarisch bedrijf is bijvoorbeeld niet 
zomaar toegestaan en voor het verwijderen van beplanting is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning 
nodig (m.u.v. onderhoudswerkzaamheden). In het vorige bestemmingsplan ontbrak deze 
dubbelbestemming vanwege onzekerheid over de realisatie van de EHS. 
In het bestemmingsplan worden wijzigingsbevoegdheden opgenomen om agrarische bestemmingen 
uitwisselbaar te maken met ‘Water’ en ‘Bos- en natuurgebied’ en om de dubbelbestemming ‘Waarde - 
Ecologie’ toe te kennen. 
 
Landschap 

Behoud van de landschapskarakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit vormen een belangrijk uitgangspunt 
voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Tubbergen. De hele gemeente is onderdeel van 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente en wordt gekenmerkt door contrasten tussen het grootschalige 
open ontginningslandschap en het kleinschalige (groene) kampenlandschap.  
De landbouw ligt grotendeels aan de basis van het huidige cultuurlandschap, heeft een belangrijke mate 
rol in het onderhoud van het landschap en is nog steeds een belangrijke economische pijler in het gebied. 
Binnen randvoorwaarden is een gezonde landbouwsector dus belangrijk voor het behoud van het 
karakteristieke landschap. De kwaliteit van het landschap is van belang voor de groeiende toeristisch-
recreatieve sector en maat de gemeente tot een aantrekkelijke en veelzijdige woonomgeving.  
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Het behoud van de landschappelijke kwaliteit is dus erg belangrijk. Ook het provinciaal beleid is gericht op 
het behoud van landschappelijke kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap. Het bestemmingsplan is 
overwegend conserverend van aard en voorziet uitsluitend in perceelsgebonden ontwikkelingsruimte. 
Vanwege de impact op het open landschap wordt zeer terughoudend omgegaan met nieuwe agrarische 
bouwblokken (per geval wordt een afzonderlijke afweging gemaakt en afzonderlijke procedure doorlopen). 
In het bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden toegekend onder voorwaarde van een goede 
landschappelijke inpassing (volgens het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente). Zo is vanaf een 
bepaalde omvang van nieuwbouw een beplantingsplan verplicht en bij grootschalige ontwikkelingen 
worden extra kwaliteitsprestaties gevraagd (per geval verschillend, gebaseerd op ‘Werkboek 
kwaliteitsimpuls Groene Ruimte’ en het later uitgewerkte Beleidskader Kwaliteitsimpuls groene omgeving 
door gemeente Dinkelland en Tubbergen (zie paragraaf 2.3)). Ook wordt nieuwe bebouwing getoetst aan 
de welstandsnota en het Landschapsontwikkelingsplan. Welstandstoetsing is complementair aan het 
bestemmingsplan en kan niet in de planregels worden opgenomen. 
Het eerder omschreven rood-voor-roodbeleid is gunstig voor het landschap aangezien 
landschapsontsierende bebouwing en kassen hiermee vervangen kunnen worden door in het landschap 
ingepaste woningen. 
Bestaande veldschuren (schuren buiten agrarisch bouwperceel) worden positief bestemd (in de regels), 
maar uitbreiding of het oprichten van nieuwe veldschuren is niet toegestaan vanwege de (verstorende) 
invloed op het landschap. 
 
Zoals eerder aangegeven worden essencomplexen en bijbehorende steilranden beschermd via een 
gebiedsbestemming. Hier geldt onder andere een beperking aan bouwmogelijkheden voor mestopslag, 
een verbod om UMTS-masten en is een omgevingsvergunning verplicht voor het afgraven van het reliëf. 
 
Landschappelijke kenmerken (zoals oude houtwallen) worden beschermd. Houtwallen vormen het 
landschappelijke ‘casco’ en mogen in principe niet worden gerooid (behalve voor onderhoud). Wel wordt 
het casco aangevuld als er houtkap buiten het casco plaatsvindt. In overleg met de provincie worden naast 
houtwallen ook andere unieke en onvervangbare landschapselementen beschermd in het 
bestemmingsplan, zoals pingoruïnes en oude routestructuren. Het casco is inmiddels vastgesteld. De 
overige unieke elementen in het bestemmingsplan zijn nog niet uitgewerkt tijdens het opstellen van het 
MER. 
Het aanplanten van houtopstanden tot 2 hectare is vergunningspichtig. Voor grotere oppervlakten moet de 
bestemming worden gewijzigd. 
 
Cultuurhistorische waarden 

De beschermingsregimes voor cultuurhistorische objecten uit het geldende bestemmingsplan worden 
overgenomen en vertaald naar een SVBP-regeling (Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen). 
In het bestemmingsplan worden molenbiotopen (vrijwaringszone molenbiotoop) en het monumentaal 
complex beschermd (‘Waarde - Cultuurhistorie’). Karakteristieke, beeldbepalende panden worden voorzien 
van de aanduiding ‘karakteristiek’ om deze te  behouden of, wanneer dit niet mogelijk is, de hoofdvorm 
terug te bouwen. Deze aanduiding geeft bijvoorbeeld extra functionele mogelijkheden of meer oppervlakte 
voor bijgebouwen mogelijk. Nabij karakteristieke panden mogen geen UMTS-masten worden gebouwd. 
 
Archeologie 

Gemeente Tubbergen heeft een gemeentelijke archeologiebeleid (RAAP, Archeologische verwachtings- 
en beleidsadvieskaart). De gemeente is ingedeeld in verschillende beleidsregimes waarbij bij een 
bepaalde omvang van bodemingrepen (bepaalde en diepte) een omgevingsvergunning moet worden 
aangevraagd en nader archeologisch onderzoek nodig is.  
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Bij het strengste beschermingsregime (archeologische monumenten) moet voor elke bodemingreep een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit beleid is doorgevoerd in het bestemmingsplan met 
dubbelbestemmingen.  
 
Water 

In het bestemmingsplan worden grotere waterlopen en beken vastgelegd (water met een waterafvoerende 
functie). Daarnaast worden ook beeklopen met een hoge landschappelijke of natuurlijke waarde 
opgenomen (de zogenaamde waterparels), zodat bescherming van deze wateren wordt geborgd op 
bestemmingsplanniveau. Aangewezen berginggebieden worden voorzien van een gebiedsaanduiding 
(‘milieuzone - waterbergingsgebied’). 
 
Waterwingebieden worden apart bestemd en het onttrekkinggebied rond deze waterwinning (het 
grondwaterwingebied) krijgt een dubbelbestemming geregeld. Daarmee wordt gebruik dat de functie van 
waterwingebied kan aantasten uitgesloten. 
 
Borging van overige relevante waterzaken wordt verzorgd door het waterschap. Zij verzorgt de 
vergunningverlening inzake grondwateronttrekkingen en staat activiteiten als de aanleg van drainage en 
perceelssloten in bepaalde gebieden die in de Keur (verordening van waterschap met regels t.a.v. 
bescherming waterkeringen, watergangen en kunstwerken) zijn/worden opgenomen alleen toe met een 
keurontheffing.  
 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente, maar kunnen zich gezien de aard van het gebied 
niet grootschalig ontwikkelen (bij recht). Bij recht zijn beperkte ontwikkelingen mogelijk, zoals voet- en 
fietspaden bij tot 200 m2 binnen agrarische gebiedsbestemmingen.  
Bij agrarische percelen en verblijfsrecreatieve bestemmingen is ondergeschikte (kleinschalige) 
dagrecreatie toegestaan. 
 
Aan grootschalige uitbreiding van (verblijfs)recreatiebedrijven wordt alleen in individuele gevallen 
meegewerkt met een aparte planologische procedure. Aan de bestaande aantallen recreatiewoningen en 
kampeermiddelen wordt (mogelijk per terrein) een beperkte groeiruimte toegevoegd. Een (deel van een) 
recreatiebedrijf mag omgezet worden in verblijfsrecreatie via een wijzigingsbevoegdheid.  
Permanente bewoning van recreatiewoningen of kampeermiddelen is niet toegestaan. 
 
Kleinschalige bed & breakfast is bij recht toegestaan bij het wonen. Er gelden randvoorwaarden om te 
zorgen dat het een ondergeschikte functie blijft (bijvoorbeeld binnen bestaande hoofdbebouwing). 
Boerderijkamers (verblijf in bijgebouwen) mogen alleen in  agrarische gebiedsbestemmingen (max 1000 
m3 en 3 recreatieverblijven). Groepsverblijven worden bij afwijking toegestaan in agrarische 
bestemmingen als nevenactiviteit. Bestaande groepsverblijven worden bestemd als ‘groepsverblijf’ (bij 
nevenactiviteiten) ‘Recreatie - Groepsverblijf’ (bij hoofdfunctie). 
 
Kamperen is na afwijking (met een omgevingsvergunning) toegestaan bij agrarische bestemmingen en 
voormalige agrarische bedrijven (peildatum 28 december 1985) onder voorwaarde van een goede 
landschappelijke inpassing en, binnen bestemming ‘Bos- en natuurgebied’, mogen natuurwaarden niet 
onevenredig worden verstoord. Kamperen is verboden ter plaatse van gebiedsbestemming ‘Agrarisch - 
Esgronden’. 
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Niet agrarische bedrijven 

Bestaande bedrijven worden aangeduid met het feitelijke huidige gebruik. Bij afwijking kan gelijkwaardige 
of lichtere bedrijvigheid worden toegestaan. Uitbreiding van bedrijfsbebouwing moet wederom voldoen aan 
een goede landschappelijke inpassing, zoals onder andere verwoord in het eerder genoemde KiGO (zie 
paragraaf 2.3). 
 
Opwekking duurzame energie 

In alle bestemmingen wordt kleinschalige opwekking van duurzame energie toegestaan. Het gaat onder 
andere om (bedrijfseigen) mestvergisting tot een bepaalde omvang. Daarvoor gelden onder meer 
voorwaarden ten aanzien van landschappelijke inpassing, ontsluiting en verstoring van het bodemarchief. 
Zie de aanvulling op het MER (opgenomen voor de samenvatting) voor een uitgebreide effectbeoordeling 
van vergisting. Windenergie is niet toegestaan in gemeente Tubbergen (dit volgt ook uit de provinciale 
omgevingsvisie; zie paragraaf 2.2). Dit geldt ook voor lage turbines. 
 
Infrastructuur 

Alle wegen krijgen de bestemming ‘Verkeer’. Om de infrastructuur in agrarisch gebied aan te kunnen 
passen worden wijzigingsbevoegdheden opgenomen in het bestemmingsplan om agrarische 
gebiedsbestemmingen te kunnen wijzigen naar ‘Water’, ‘Verkeer’ en ‘Groen’ en omgekeerd. Deze 
wijzigingsbevoegdheid is niet bedoeld voor de aanleg van nieuwe wegen of verbreding van bestaande 
wegen met mogelijk relevante gevolgen voor het milieu. Van de geluidzoneringsplichtige wegen worden 
dwarsprofielen opgenomen, zodat de bestaande wegprofielen niet kunnen worden aangepast en de 
geluidsbelasting niet toeneemt.  
 

 
3.2  Milieugebruiksruimte 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor een gebied hangen af van de milieugebruiksruimte in dat gebied. Dat 
is de ruimte die beschikbaar is voor activiteiten. In dit geval gaat het met name om de ruimte voor 
agrarische bedrijven, bijvoorbeeld uitgedrukt in aantal dieren of hoeveelheden emissie) om binnen de 
gestelde normen voor de milieu en natuur te kunnen ontwikkelen. Bij agrarische bedrijven in Tubbergen 
spelen vooral de emissies van stikstof een belangrijke rol. De milieugebruiksruimte wordt bepaald door 
deze emissies in de huidige situatie in beeld te brengen en af te zetten tegen de gevoeligheid van 
gebieden in en in de nabijheid van het plangebied. Op deze manier wordt bepaald waar bepaalde 
ontwikkelingen mogelijk zijn en welke locaties minder geschikt zijn.  
 
In Afbeelding 3-1 wordt de achtergronddepositie van stikstof gegeven in en nabij gemeente Tubbergen. 
Daarin is te zien dat de depositie op de Natura 2000-gebieden in en nabij de gemeente in 2013 meer dan 
1400 mol/ha/jr bedraagt. In het gebied Springendal en dal van de Mosbeek (in het noordoosten van de 
gemeente) loopt de depositiewaarde op één punt op tot meer dan 3000 mol/ha/jr. Hierdoor wordt de 
zogenaamde kritische depositiewaarde van een groot aantal habitattypen ruim overschreden. De kritische 
depositiewaarde vormt de grens waarboven niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitat 
wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 
stikstofdepositie (Alterra 2008).  
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Afbeelding 3-1 Achtergronddepositie stikstof 2013 
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Het grootste deel van de stikstofdepositie heeft een herkomst buiten de gemeente. De bijdrage van de 
landbouw vormt slechts een deel van de totale stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden, maar vormt 
wel een belangrijke bron in de directe omgeving van de Natura 2000-gebieden.  
In de huidige situatie is er dus weinig tot geen milieugebruiksruimte voor ontwikkelingen die zorgen voor 
extra stikstofdepositie, tenzij er ruimte wordt gecreëerd door het stoppen van andere activiteiten die 
stikstofdepositie veroorzaken of door het treffen van maatregelen om stikstofdepositie te beperken. Elke 
verhoging van de stikstofdepositie boven de kritische depositiewaarde wordt gezien als een mogelijk 
significant negatief effect op gevoelige habitattypen. Uitgangspunt is dat geborgd moet worden dat het 
bestemmingsplan als geheel geen verslechtering teweeg brengt binnen de Natura 2000-gebieden.  
 
In de toekomstige situatie zal de achtergronddepositie dalen als gevolg van verwachte generieke 
maatregelen, onder andere in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De ruimte die de 
PAS ‘oplevert’ is echter nog niet vastgesteld. De voorziene daling tot 2020 in de achtergronddepositie 
bedraagt op diverse plaatsen in de Natura 2000-gebieden rond gemeente Tubbergen honderden mol/ha/jr. 
Deze ‘winst’, mag echter niet zomaar worden ingevuld door lokale plannen, zoals het bestemmingsplan 
buitengebied van de gemeente. Er moet een dalende trend zijn. 
 
Naast stikstofdepositie spelen ook andere milieuaspecten, zoals landschap, fijnstof en geur, een rol in de 
milieugebruiksruimte op bepaalde plaatsen in de gemeente. In het (beschermde) landschap van 
Tubbergen kan niet te veel worden ontwikkeld. In ieder geval niet zonder duidelijke landschappelijke 
randvoorwaarden. Daarin speelt het bestemmingsplan een duidelijke rol door bijvoorbeeld de 
gebiedsbestemming ‘Agrarisch gebied met landschappelijke waarde’ toe te kennen aan gebieden die 
landschappelijk beschermd moeten worden.  
 
Geur en fijnstof zijn aspecten die de ontwikkelingsruimte van een veehouderij kunnen bepalen door 
effecten op de directe omgeving. Gezien de verspreid liggende veehouderijen en woningen in het gehele 
buitengebied, kunnen deze aspecten op diverse plaatsen een rol spelen. Mogelijkheid tot inpassing (en 
daarmee vergunningverlening) hangt erg af van de specifieke situatie, zoals het type stal dat wordt 
toegepast. In het bestemmingsplan kan hier ruimtelijk moeilijk rekening mee worden gehouden via 
generieke regels. Geuronderzoek van Provincie Overijssel (Alterra, Wageningen, 2009) laat zien dat 
ongeveer 1/3 deel van de bedrijven in Overijssel (dat geldt ook voor Tubbergen) geen of weinig 
uitbreidingsruimte heeft qua geuremissie en een groot deel weinig. Voor intensieve veehouderijen is dat 
zelfs bijna 50%. Deze bedrijven kunnen wél uitbreiden als deze uitbreiding geen of weinig (afhankelijk van 
de situatie) verhoging van geuremissie tot gevolg heeft 
 
 

3.3 Onderzoeksalternatieven 

In paragraaf 3.1 zijn de relevante (gewenste) ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan 
aangegeven. Het nieuwe bestemmingsplan betreft, zoals eerder aangegeven, een ‘update’ van het 
bestemmingsplan uit 2006 en is conserverend van aard. Bij voorkeur komt de inhoud van het uiteindelijke 
bestemmingsplan overeen met de op 6 februari 2012 vastgestelde Nota van Uitgangspunten (NVU) voor 
het bestemmingsplan. 
 
In het de m.e.r. moet minstens één uitvoerbaar alternatief onderzocht worden. Om dit te borgen wordt 
naast de hiervoor genoemde vorm van het toekomstige bestemmingsplan (de standaard update van het 
bestemmingsplan) een alternatief onderzocht met meer randvoorwaarden en/of meer beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
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De alternatieven moeten zo worden gekozen dat de besluitvorming over het bestemmingsplan optimaal 
wordt ondersteund met milieu-informatie en dat de ontwikkelingsmogelijkheden zo volledig mogelijk 
worden belicht. 
 
Het bestemmingsplan is planm.e.r-plichtig vanwege geboden ontwikkelingsmogelijkheden aan intensieve 
veehouderij en niet uit te sluiten significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden (vanwege 
ontwikkelingsmogelijkheden voor veeteelt). Gezien het conserverende karakter van het bestemmingsplan 
worden geen grote milieueffecten verwacht van andere ontwikkelingen dan de geboden 
ontwikkelingsruimte voor veeteelt. Het onderscheid in de te onderzoeken alternatieven richt zich vooral op 
de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij (zowel grondgebonden als niet grondgebonden). 
Naast deze ontwikkelingen krijgen ook andere voor het milieu relevante (en realistisch geachte) 
ontwikkelingen een plaats in de alternatieven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mogelijkheden 
voor landgoederen en locaties voor recreatieve activiteiten. Op deze manier worden de milieueffecten over 
de volle breedte van het nieuwe bestemmingsplan onderzocht.  
 
De volgende alternatieven worden onderzocht: 
– het nulalternatief (referentiesituatie); 
– alternatief 1: maximale groei van agrarische bedrijven; 
– alternatief 2: gepaste groei met maatregelen; 
– voorkeursalternatief. 
 
 

3.4 Nulalternatief (referentiesituatie) 

NB: zie aanvulling op het MER voor een uitbreiding en nadere toelichting op de inhoud en totstandkoming 
van de referentiesituatie. 

 

Dit is de situatie waarin het nieuwe bestemmingsplan niet wordt vastgesteld/uitgevoerd. Het nulalternatief 
is in dit MER gelijk aan de referentiesituatie De te onderzoeken alternatieven worden beoordeeld ten 
opzichte van deze referentiesituatie. Deze situatie bestaat uit: 
– de daadwerkelijke huidige situatie. Voor de veehouderij is dit het ingevulde deel van verleende 

vergunningen in het plangebied. Voor de intensieve veehouderij zijn de verplichte maatregelen aan 
(bestaande) stallen volgend Besluit Huisvesting veehouderijen uitgevoerd. 

– de situatie die op termijn (2023) ontstaat als gevolg van vastgesteld beleid zonder dat de 
voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd (autonome ontwikkeling). Dit betreft: 
● (delen van) vergunningen die nog niet zijn ingevuld, maar op korte termijn wel worden 

benut; 
● ontwikkelingen in de veehouderij als gevolg van vastgestelde regelgeving. Ten aanzien van 

Besluit Huisvesting veehouderijen geldt dat toepassing van dit besluit op bestaande stallen 
van intensieve veehouderijen bij de huidige situatie hoort. Indien een intensieve óf 
grondgebonden veehouderij ontwikkelt zal deze ontwikkeling ook moeten gaan voldoen aan 
Besluit huisvesting. Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen van Provincie 
Overijssel is niet meer van toepassing; 

● andere relevante vastgestelde ontwikkelingen in en rond het plangebied (bijv. aanleg 
woonwijk).  

 
De referentiesituatie voor de Passende Beoordeling (onderzoek gevolgen Natura 2000) bestaat alleen uit 
de huidige situatie. 
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Huidige situatie 

De effecten van het bestemmingsplan moeten in de passende beoordeling bij het MER worden vergeleken met de 

daadwerkelijke huidige situatie. Voor de stikstofdepositieberekeningen bestaat deze uit de huidige dieraantallen per 

bedrijf (incl. locatie) en de stalsystemen waarin deze dieren zich bevinden.  

Deze huidige dieraantallen zijn niet beschikbaar en kunnen niet op een manier worden verkregen waarbij het 

resultaat recht doet aan de geleverde inspanning. Gemeente Tubbergen telt in 2013 namelijk maar liefst 575 

veehouderijen (volgens CBS, 2014) en op 656 locaties worden dieren gehouden (volgens vergunningenbestand 

gemeente, juni 2014). Indien de daadwerkelijke dieraantallen van deze bedrijven moeten worden geïnventariseerd 

levert dat een onevenredige hoeveelheid werk op ten opzichte van het doel. Wanneer bijvoorbeeld een enquête 

wordt uitgezet, zal de respons niet 100% zijn. Bovendien bestaat de kans op foutief ingevulde enquêtes. De 

daadwerkelijke huidige situatie is als volgt zo nauwkeurig mogelijk ingeschat: 

 

De huidige vergunde dieraantallen per bedrijf zijn beschikbaar (incl. stalsystemen). Daarnaast zijn de 

daadwerkelijke dieraantallen per gemeente beschikbaar bij het CBS, ingedeeld naar dier- en subcategorie (bijv. 

Rundvee: Melk- en kalfkoeien >= 2 jaar). Door het daadwerkelijke totaal aantal dieren in de gemeente Tubbergen 

per subcategorie te delen door het totaal aantal vergunde dieren in die subcategorie ontstaat een factor. Wanneer 

met deze factor wordt gerekend over de vergunde aantallen per subcategorie per bedrijf ontstaat een inschatting 

van de daadwerkelijke situatie welke nauwkeurig/representatief genoeg is voor het doeleinde, zo ook beoordeeld 

Voor het bepalen van de huidige situatie is op basis van het actuele vergunningenbestand met 
veehouderijen in de gemeente een inschatting gemaakt van de daadwerkelijke bedrijfsomvang (in 
dieraantallen). De wijze waarop dat is gedaan is toegelicht in onderstaand kader. 

 
De ontwikkelingen als gevolg van Besluit Huisvesting veehouderij (aanpassing staltypen) worden 
meegenomen in de huidige situatie voor wat betreft intensieve veehouderijen (zij moeten in 2013 reeds 
voldoen aan dit besluit). Voor grondgebonden veehouderijen wordt alleen rekening gehouden met dit 
besluit bij de bepaling van milieueffecten van uitbreiding van bedrijven (een nieuwe stal moet voldoen aan 
het besluit). 
 
Wat betreft het bepalen van de autonome ontwikkeling is er geen eenduidig inzicht in (delen van) 
vergunningen die nog niet zijn ingevuld, maar op korte termijn wel worden benut. Een trend in de 
landbouwontwikkeling is geen autonome ontwikkeling en is daarom niet als zodanig meegenomen in de 
referentiesituatie. 
Diverse agrarische bouwpercelen zullen worden omgezet in bestemming wonen. In de huidige situatie zijn 
op diverse van deze percelen reeds geen dieren meer aanwezig. Echter, zonder vaststelling van het 
nieuwe bestemmingsplan zullen deze percelen een agrarische bestemming behouden. Wanneer in de 
huidige situatie nog dieren aanwezig zijn bij deze bedrijven, zijn deze ook meegenomen in de 
daadwerkelijke dieraantallen. 
 
Kortom, de referentiesituatie (huidige situatie plus autonome ontwikkeling) is qua aantallen agrarische 
dieren en bedrijven gelijk aan de huidige situatie. De ontwikkelingen als gevolg van Besluit Huisvesting 
veehouderijen (aanpassing staltypen) maken deel uit van de referentiesituatie en verschillen ook niet voor 
de huidige situatie en autonome ontwikkeling. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de huidige situatie en de autonome ontwikkeling per milieuaspect verder uitgewerkt. 
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3.5 Alternatief 1 maximale ontwikkeling 

Dit alternatief gaat uit van een bestemmingsplan zoals dat in de NVU en in het concept-bestemmingsplan 
is omschreven met de ontwikkelingsmogelijkheden zoals aangegeven in paragraaf 3.1. Het is een 
zogenaamd maximaal alternatief waarin alle op voorhand gewenste ontwikkelingsmogelijkheden een plek 
krijgen. 
In paragraaf 3.2 is gebleken dat er geen milieugebruiksruimte is om veel ontwikkeling toe te staan 
wanneer het gaat om stikstofdepositie. Het alternatief wordt echter niet op voorhand dermate ingesnoerd 
dat het zeker past binnen de (huidige) milieugebruiksruimte. Het MER moet namelijk wel de maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden die uiteindelijk in het bestemmingsplan terecht kunnen komen in beeld 
brengen. In eerste instantie worden keuzes voor het bestemmingsplan gemaakt op basis van de visie van 
de gemeente op de ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Vervolgens wordt bekeken of en hoe dit 
is te rijmen met de beschikbare milieugebruiksruimte. 
 
Binnen de planperiode van het bestemmingsplan is het onzeker welke geboden mogelijkheden 
daadwerkelijk zullen worden benut. Om de maximaal mogelijke effecten van het toekomstige plan te 
bepalen worden alle mogelijkheden die het plan biedt maximaal ingevuld (realistische worst case 
benadering), inclusief de mogelijkheden die eventuele wijzigingsbevoegdheden bieden.  
 
Dat wil niet zeggen dat de verwachte ontwikkelingen (bijvoorbeeld op basis van CBS of lokale kennis) 
worden beoordeeld, maar dat elk bouwperceel maximaal wordt gevuld met een voor de gemeente 
Tubbergen maximaal geachte invulling. Alleen dan worden de maximale mogelijkheden van het plan in 
beeld gebracht (zoals verplicht volgens de wetgeving inzake MER en de manier waarop deze wordt 
geïnterpreteerd door de wetgever) . Door het hanteren van dit ‘worst case scenario’ (vanuit 
natuur/milieuoogpunt bezien) groeit de veehouderij in de gemeente Tubbergen dus vele malen harder dan 
verwacht wordt.  
 

Uit jurisprudentie (zoals ABRvS van 9 februari 2005, 200401688/1) blijkt dat, bij het beoordelen of er 
sprake is van een m.e.r.-plicht en bij het beschrijven van de effecten van een plan in een MER moet 
worden uitgegaan van hetgeen redelijkerwijs maximaal mogelijk wordt gemaakt in het plan. Wat dat 
precies inhoudt is maatwerk per plangebied en is dan ook vaak onderwerp van discussie. Dat betekent dat 
de wijzigingsbevoegdheden en eventuele ontheffingsmogelijkheden moeten worden meegenomen bij de 
effectbepaling. 

 
Deze worst case benadering betekent dat op vrijwel ieder bouwperceel forse groei mogelijk is. De 
theoretische groei is bepaald voor de gehele gemeente. In onderstaande tabel staan de huidige 
dieraantallen in de gemeente en de theoretisch maximaal te verwachten aantallen per diercategorie.  
Bij het bepalen van de maximale groei per diercategorie zijn de regels gehanteerd, zoals aangegeven in 
paragraaf 3.1.2. 
De exacte uitgangspunten achter de cijfers zijn opgenomen in Bijlage 2. Daar is ook een uitgebreide tabel 
met een aantal ‘tussenstappen’ opgenomen. 
In diverse categorieën neemt het aantal dieren af. Dit komt omdat de bouwvlakken in de berekende worst 
case situatie zijn opgevuld met de hoofdtak van het betreffende bedrijf. Een aantal diercategorieën komt 
niet voor als hoofdtak (qua NGE) op bedrijven in de gemeente. Deze categorieën zijn opgenomen onder 
de grijze balk in de tabel. 
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Het maximum aantal dieren volgens alternatief 1 is een theoretisch maximum en betekent een zeer forse 
groei. Zo neemt het aantal melkkoeien bijvoorbeeld met een factor 3,25 toe en het aantal vleesvarkens 
met een factor 3,4. 
Dit aantal zal in de praktijk niet voorkomen. Echter, bij vaststelling van het bestemmingsplan in deze vorm 
is het in theorie wel mogelijk (zie ook bijlage 2). 
 

Diercategorie #dieren 

referentiesituatie 

#dieren  

alternatief 1 

Groeifactor 

A1 (melkvee) 15.610 50.746 3,25 

A3 (jongvee) 11.673 36.883 3,16 

A4 (vleeskalveren) 10.002 66.178 6,62 

C1 (geiten>1jr) 1.510 7.527 4,98 

D1.3 (guste en dragende zeugen) 9.505 35.921 3,78 

D3 (vleesvarkens) 44.365 15.0274 3,39 

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 83.396 680.586 8,16 

E5 (vleeskuikens) 384.675 5.871.822 15,26 

K1 (paarden>3jr) 403 928 2,30 

K3 (pony’s>3jr) 203 481 2,37 

Diercategorieën die niet als hoofdtak voorkomen bij ‘groeiende bedrijven ‘  

A2 (zoogkoeien) 672 402 0,60 

A6 (vleesstieren) 3.748 870 0,23 

A7 (fokstieren) 456 188 0,41 

B1 (schapen) 879 665 0,76 

C2 (geiten 61dg-1jr) 417 5 0,01 

C3 (geiten<1jr) 151 0 0,00 

D1.1 (biggenopfok/gespeende biggen) 34.502 844 0,02 

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 3.178 100 0,03 

D2 (dekberen) 180 1 0,01 

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18wk) 121.372 11.084 0,09 

E3 (ouderdieren vleeskuikens in opfok; <19 wk) 96.648 0 0,00 

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 204.612 5.031 0,02 

K2 (paarden<3jr) 194 123 0,63 

K4 (pony<3jr) 25 8 0,32 

 
Bij de inschatting van te verwachten effecten wordt rekening gehouden met de volgens het Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij (kortweg Besluit huisvesting) verplichte toepassing van beste 
beschikbare technieken (BBT) voor intensieve veehouderijen in de huidige situatie. Bij uitbreiding van 
zowel intensieve als grondgebonden veehouderij wordt uitgegaan van de maximaal toegestane 
stikstofemissies. 
Naast de ontwikkeling van veehouderijen worden, zoals aangegeven, andere voor het milieu relevante 
onderdelen van het bestemmingsplan onderzocht. Dit geldt tevens voor alternatief 2 (zie navolgende). 
 
 

3.6  Alternatief 2: Gepaste groei 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 is er niet of nauwelijks milieugebruiksruimte ten aanzien van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In Alternatief 2 wordt daarom door het stellen van aanvullende 
randvoorwaarden de verwachte ontwikkeling mogelijk gemaakt met een kleine marge daar bovenop. Als er 
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nog meer ontwikkeld wordt, zal dat via een afzonderlijke planologische procedure moeten gebeuren. 
Naast stikstofdepositie spelen ook andere milieuaspecten een rol in de milieugebruiksruimte, zoals 
aangegeven in paragraaf 3.2. Deze aspecten geven om uiteenlopende redenen echter geen aanleiding 
om wijzigingen aan te brengen in alternatief 2 ten opzichte van alternatief 1 (zie par. 3.2). 
Zie navolgende paragrafen voor een toelichting op de inhoud en totstandkoming van alternatief 2. 
 

3.6.1  Per saldo toegestane groei op basis van inschatting realistische ontwikkeling 

Alternatief 2 maakt de realistisch (verwachte) ontwikkeling van de agrarische sector en overige gewenste 
ontwikkelingen in de gemeente tot 2023 mogelijk plus een lichte overschatting van deze verwachting 
(i.v.m. onzekere wensen/ontwikkelingen, zoals gevolgen afschaffing melkquotum in 2015). De verwachte 
ontwikkeling van de veeteelt tot 2023 is gebaseerd op: 
− landbouwontwikkeling van de afgelopen 10 jaar volgens CBS (via http://statline.cbs.nl/statweb/); 
− visie gemeente (bestemmingsplan Buitengebied 2006); 
− visie Alterra (Lei, 2011); 
− visie provincie in Beleidskader Natura 2000-gebieden en stikstof voor veehouderijen (2010), 

inclusief de daarin beschreven GEC scenario’s; 
− gesprek met LTO noord (o.a. over draagkracht gemeente i.r.t. mestoverschot; zie tekst onder kopje 

‘Realisme extreme groei’ in bijlage 2); 
− visie lokale veehouder. 

 
In Tabel 1 is de ontwikkeling weergegeven die op basis van bovenstaande bronnen wordt verwacht voor 
de verschillende veehouderijtypen.  
Deze groeipercentages worden per saldo toegestaan in de gemeente in alternatief 2. Dit betekent dat een 
individueel bedrijf wel harder groeien dan deze per saldo groei, zolang de totale groei in de gemeente per 
saldo maar niet hoger is dan toegestaan in dit alternatief.  
 
Aangezien het om een groei per saldo gaat, houden alle bedrijven in principe dezelfde mogelijkheden als 
in alternatief 1. Echter, of ze hier gebruik van kunnen maken hangt dus af van ontwikkelingen elders in de 
gemeente (en eventueel buurgemeente) en de manier waarop de ontwikkeling plaatsvindt.  
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Tabel 1 Verwachte ontwikkeling per diercategorie 

Categorie Inschatting groei 

aantal dieren per saldo 

Toelichting 

Melkvee 10% Groei is met name ingegeven door onzekerheid van effect afschaffing 

melkquotum. 

Verwachting is dat de melkproductie harder groeit dan het aantal koeien, 

zoals dat in de afgelopen decennia ook is gebeurd (hogere productie per 

koe heeft remmend effect op toename aantal koeien). 

10% toename aantal koeien is worst case realistisch scenario.  

Vleeskalveren 10% Licht stijgende trend/neutraal 

Leghennen 10% Licht stijgende trend/neutraal 

(ouderdieren van) 

vleeskuikens en 

overig pluimvee 

 

0% Afnemende trend. 

Per saldo 0% groei is worst case inschatting van ontwikkeling. 

De per saldo 0% groei betekent niet dat er geen individuele groei 

mogelijk is. Als iemand stopt, kan een nabijgelegen bedrijf wel uitbreiden 

(geldt ook voor varkens en overige dieren; zie hieronder). 

Varkens 0% Afnemende trend 

Per saldo 0% groei is worst case inschatting van ontwikkeling. 

Overige dieren 0% Schapen, geiten, paarden, pony’s en overige dieren zijn kleine aantallen 

in gemeente. Effect valt in het niet bij andere categorieën 

 

In Tabel 2 zijn de huidige dieraantallen en de theoretisch maximaal te verwachten aantallen aangegeven 
voor de diercategorieën waarvoor in de gemeente een per saldo groei wordt verwacht en dus mogelijk 
wordt gemaakt in alternatief 2. 
De dieraantallen voor de overige diercategorieën blijven gelijk of zijn qua omvang verwaarloosbaar in 
verhouding met deze categorieën. 
 

Tabel 2 Groei dieraantallen alternatief 2 

 Diercategorie 
Aantal dieren 

huidige situatie* 
% groei aantal 

dieren 
Groei totaal aantal 
dieren alternatief 2 

Melkkoeien>2jr (A1) 14.265 10 1427 

Melkvee<2jr (A3) 10.880 10 1088 

Vleeskalveren (A4) 9068 10 907 

Legkippen (E2) 291233 10 29123 

* dit zijn aantallen volgens CBS-cijfers van 2012. De aangegeven groei is echter ook representatief voor cijfers van 

2013 

 

Scenario versus alternatief 

Er is vaak onduidelijkheid bij het hanteren van de termen scenario en alternatief. Een scenario is een situatie die tot 

stand komt door omstandigheden waarop het bevoegd gezag (de gemeente) niet kan sturen, zoals marktontwikkelingen 

of beleid van hogere overheden. Bij een alternatief kan het bevoegd gezag wel sturen. Een scenario is geen m.e.r.-

alternatief.  

Alternatief 2 van dit m.e.r. gaat er van uit dat het bevoegd gezag kan sturen op de ontwikkeling door randvoorwaarden 

op te nemen in het bestemmingsplan waarmee niet meer dan (een lichte overschatting van) de verwachte ontwikkeling 

wordt mogelijk gemaakt.  
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3.6.2  Locatie van toegestane groei 

Simulatie locatie toegestane groei (ten behoeve van milieubeoordeling) 

De per saldo toegestane groei is in alternatief 2 ten behoeve van de effectbeoordeling op een realistische 
manier verspreid over boeren in de gemeente. Deze groei komt terecht bij de grootste 25% van de boeren 
(kleinere boeren mogen ook groeien, maar voor het inschatten van effecten is alle groei over de grotere 
boeren verspreid).  
 
De verwachting is dat circa 40% van de bedrijven de hoofdfunctie landbouw zal verliezen in de komende 
10 jaar (Rom3D, Wing en Zijaanzicht (2013)). Deze stoppende bedrijven zijn naar verwachting gelijkmatig 
verdeeld over de gemeente. De aangegeven groeipercentages zijn zoals aangegeven per saldo, dus 
inclusief aftrek van de dieren van stoppende bedrijven. 
Bovenstaande betekent dat circa 35% (100%-25%-40%) van de huidige veehouderijen niet groeit of krimpt 
in de komende 10 jaar. 
 
De groei van melkkoeien en jongvee van melkkoeien is gecombineerd op de in de simulatie aangewezen 
bedrijven waar de per saldo groei plaatsvindt. De grootste bedrijven met melkkoeien krijgen daardoor 
automatisch ook een groei in jongvee. Dit komt neer op adressen met meer dan 100 melkkoeien. Aan 
enkele bedrijven in het noordwesten van de gemeente is handmatig groei toegekend in verband met 
spreiding van de groei in het plangebied. 
 
Randvoorwaarde locatie toegestane groei 

In alternatief 2 wordt geen per saldo groei toegestaan binnen 500 meter afstand van Natura 2000-
gebeden, aangezien het overgrote deel van de stikstofemissie van bedrijven neerslaat binnen 500 meter 
van de bron. Binnen deze 500-meter zone is er nog wel individuele groei mogelijk, maar deze is per saldo 
0%. De 10% per saldo groei is verdeeld over de bedrijven buiten deze 500-meter zone. 
 
Is dit genoeg voor een vanuit milieu uitvoerbaar alternatief? 

Voor de hiervoor omschreven situatie is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd in het kader van de 
Passende beoordeling. De resultaten zijn opgenomen in paragraaf 5.1.  
 

3.6.3  Samenvattend: alternatief 2 

In alternatief 2 houden alle bedrijven in de basis dezelfde mogelijkheden als in alternatief 1. Echter, er 
geldt een aantal randvoorwaarden.  
 

Per saldo groei 

Er geldt een maximaal toegestane groei per saldo in de gemeente voor de diverse categorieën 
veehouderijen: 

Categorie toegestane groei aantal dieren 

per saldo in gemeente 

Melkvee 10% 

Vleeskalveren 10% 

Leghennen 10% 

(ouderdieren van) vleeskuikens en overig pluimvee 0% 

Varkens 0% 

Overige dieren 0% 
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In alternatief 2 is niet gekozen voor een maximum groei per bedrijf of een inperking van de bouwblokken. 
Het principe van bouwblokbehoud en vergroting met een wijzigingsbevoegdheid blijft gehandhaafd. Hier is 
ook voor gekozen, omdat het mogelijk is dat een bedrijf bijvoorbeeld een methode (bijv. staltype) heeft, 
waarbij helemaal geen uitstoot van bijvoorbeeld stikstof plaatsvindt. In dat geval mag een uitbreiding 
volgens de wet gewoon. Ook kan een veehouder zijn perceel invullen met andere activiteiten, zoals 
recreatieve functies.  
 
Nabij Natura 2000 per saldo 0% groei 

De groei per saldo vindt alleen plaats op minimaal 500 meter afstand van Natura 2000. Binnen 500 meter 
is er nog wel groei mogelijk, maar deze is per saldo 0% (als de buurman stopt, kan een naastgelegen 
bedrijf wel uitbreiden). 
 

Effecten alternatief 2 symboliseren ‘werkelijke effecten’ alternatief 1 

De milieueffecten van alternatief 2 bieden tevens een benadering van de milieueffecten die naar verwachting op zullen 

treden indien het bestemmingsplan wordt ingevuld volgens alternatief 1. Weliswaar worden uitbreidingen individueel 

getoetst aan de Natuurbeschermingswet (provinciale stikstofverordening is niet meer geldig), maar zonder 

randvoorwaarden op te nemen is alternatief 1 als geheel op voorhand in theorie niet uitvoerbaar vanuit milieuoogpunt. 

 
 

3.7  Voorkeursalternatief 

De alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie en worden vervolgens met 
elkaar vergeleken. Na de effectbeoordeling wordt uiteindelijk een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld, 
welke zoveel mogelijk overeenkomt met het uiteindelijke bestemmingsplan. Dit kan één van de 
alternatieven zijn, maar kan ook een combinatie zijn of op enkele punten afwijken als gevolg van inzichten 
die zijn opgedaan in de m.e.r. of andere (niet milieugerelateerde) voortschrijdende inzichten.  
 
Het VKA wordt beoordeeld op milieueffecten indien de ontwikkelingsmogelijkheden afwijken van de eerder 
onderzochte alternatieven en deze kunnen leiden tot andere milieueffecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de resultaten van de eerdere beoordeling van de MER-alternatieven. In hoofdstuk 6 zijn het VKA en 
de bijbehorende milieueffectbeoordeling beschreven. 
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4 TOETSINGSKADER 

4.1 Beoordelingscriteria 

Zoals aangegeven in de inleiding van hoofdstuk 2 is in het MER alleen getoetst op de milieuaspecten 
waarvoor redelijkerwijs effecten te verwachten zijn. Op basis van expert judgement en het advies van de 
Commissie m.e.r. is bepaald welke milieuaspecten wel en niet nader zijn onderzocht in de m.e.r. In Tabel 
3 zijn de nader onderzochte milieuaspecten met bijbehorende beoordelingscriteria weergegeven. In het 
vervolg van dit hoofdstuk worden de onderzochte milieuaspecten nader toegelicht. 
 

Tabel 3 Beoordelingskader 

Milieuaspect Criteria 

Natuur – Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) 

– Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

– Beschermde soorten (Flora en Faunawet) 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie – Aantasting of verlies van landschappelijke waarden 

– Aantasting of verlies van cultuurhistorische waardevolle 

gebieden, structuren en elementen 

– Aantasting of verlies van archeologische waarden 

Bodem en water – Bodem- en (grond)waterkwaliteit 

– Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 

Verkeer – Verkeersveiligheid 

Geur – Geurbelasting op gevoelige bestemmingen 

Luchtkwaliteit – Concentraties PM10 en NO2 i.r.t. gevoelige bestemmingen 

Gezondheid – Cumulatieve effecten van geurbelasting, geluid en 

luchtkwaliteit 

– Risico’s ten aanzien van zoönosen 

Ruimtegebruik – Mogelijkheden voor landbouw 

– Mogelijkheden voor wonen 

– Mogelijkheden voor recreatie 

– Zuinig ruimtegebruik 

 

Bovenstaande betekent dat, gezien de aard van het bestemmingsplan en plangebied, bijvoorbeeld geen 
relevante effecten worden verwacht voor aspecten als geluid, externe veiligheid en duurzaamheid24. Er 
worden geen ontwikkelingen voorzien die een belangrijke negatieve of positieve invloed kunnen hebben 
op deze aspecten. 
 

4.2 Beoordelingsmethodiek 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht.  
 
Het detailniveau van het planMER moet aansluiten op het detailniveau van het bestemmingsplan. Niet alle 
aspecten zullen even gedetailleerd onderzocht worden.   

                                            
24 In de aanvulling op het MER (opgenomen voor de samenvatting, voorin dit MER) is bij de beoordeling van mogelijke 

effecten van mestvergisting wel kort ingegaan op externe veiligheid en geluid.. 
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Met name het onderdeel natuur (ammoniakdepositie) is naar huidig inzicht belangrijk en wordt in meer 
detail onderzocht dan de overige aspecten. Het streven is om aspecten waar weinig of geen effecten voor 
worden verwacht, niet of slechts globaal te onderzoeken in het MER.  
 
De beoordeling van mogelijke effecten van het Bestemmingsplan Buitengebied op het milieu vindt plaats 
door middel van bestudering van het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan en waar mogelijk door 
kaartanalyse. Deze kaartanalyse houdt in dat relevante onderdelen uit het bestemmingsplan worden 
geprojecteerd op kaarten met milieuaspecten.  
 
Voor veel milieuaspecten kan de beoordeling niet aan kwantitatieve effecten worden gekoppeld of is dit 
niet wenselijk. Deze aspecten zullen aan een kwalitatieve effectbeschrijving worden onderworpen.  
 
Op deze manier wordt per milieuaspect, alternatief en variant aangegeven welke negatieve of positieve 
milieueffecten zijn te verwachten. De effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden per criterium 
vertaald naar een kwalitatieve score op de volgende scoreschaal:  
 

Score Verklaring 

++ sterk positief effect 

+ positief effect 

0/+ licht positief effect 

0 geen effect 

0/- licht negatief effect 

- negatief effect 

-- sterk negatief effect 

 
In het navolgende wordt de methodiek per milieuaspect verder toegelicht. 
 

Natuur 

De voorgenomen activiteiten kunnen mogelijk negatieve gevolgen hebben op de beschermde 
natuurwaarden in en om het plangebied. Bij de beoordeling van de genoemde criteria wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar effecten op ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of foerageergebied), verstoring en 
ecologische relaties (barrièrewerking, versnippering). Onderstaand is een korte beschrijving van de 
beoordeling van de verschillende te toetsen criteria gegeven. 
 
Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) 

Voor dit beoordelingscriterium worden scores toegekend op basis van de gevolgen die de ontwikkelingen 
uit het bestemmingsplan hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Een 
alternatief scoort zeer positief als het in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Een zeer negatieve score wordt toegekend aan een alternatief dat het 
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen ernstig bemoeilijkt. In juridische termen spreken we in dat 
geval dan van een verslechtering van habitats of habitats van soorten of een significante verstoring van 
soorten waarvoor in omliggende Natura 2000-gebieden doelstellingen zijn geformuleerd. 
 
De effecten op Natura 2000-gebieden zijn in een passende beoordeling onderzocht. De resultaten 
daarvan zijn in het MER verwerkt. De passende beoordeling vormt een (separate) bijlage bij het MER en 
wordt nader toegelicht in paragraaf 5.1.  
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Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Voor dit beoordelingscriterium staat de invloed van elk van de alternatieven op de wezenlijke kenmerken 
en waarden van de ecologische hoofdstructuur centraal. Een zeer positieve score wordt toegekend aan 
een alternatief dat in belangrijke mate bijdraagt aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Een alternatief dat op dit criterium zeer negatief scoort heeft significant negatieven effecten op 
de wezenlijke kenmerken en waarden. Er is in dat geval sprake van een ernstige aantasting. 
 
Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

De scores voor dit beoordelingscriterium worden toegekend op basis van de invloed van elk van de 
alternatieven op beschermde soorten en hun leefgebieden. Een zeer positieve score wordt toegekend als 
een van de alternatieven een grote bijdrage levert aan het vergroten van leefgebieden en het verbeteren 
van de kwaliteit. Een alternatief waarbij leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op grote schaal 
verdwijnen scoort zeer negatief. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De effecten van de beoogde ontwikkelingen op de landschappelijke kwaliteit worden beoordeeld op basis 
van de invloed (aantasting of versterking) op kenmerkende landschappelijke elementen en structuren. Om 
de invloed op waardevolle landschappen te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ‘casco benadering’ die 
door Alterra in 2012 is uitgewerkt voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente.  
 
“Elk landschapstype heeft een eigen kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur 

is het ‘casco’ van het landschap. De mate waarin dit casco nog intact is, is afhankelijk van de 

landschapsdynamiek Voor elk landschapstype is aan de hand van ‘bouwstenen’ voor elk opgaand groen 

landschapselement bepaald of het een onderdeel is van de kenmerkende structuur van dat betreffende 

landschap, het casco, of niet. Daarnaast is de gewenste kavelgrootte voor een toekomstgerichte 

agrarische bedrijfsvoering per landschapstype vastgesteld en zijn richtlijnen geformuleerd voor de 

versterking van agrarisch cultuurlandschap.” 

 

“In hoog dynamisch landschappen zijn robuuste elementen op (nieuwe) hoofdstructuurlijnen te verkiezen 

boven lokaal herstel van kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. In de matig dynamische gebieden liggen 

kansen voor behoud en herstel van de oorspronkelijke hoofdstructuren van het agrarische 

cultuurlandschap. In de laag dynamische gebieden ligt de focus op behouden, en waar nodig op herstellen 

van landschapsstructuren.” 

 
Voor het beoordelen van de effecten van de alternatieven wordt gebruik gemaakt van het verschil in de 
dynamiek van de verschillende landschapstypen. Schaalvergroting van agrarische bedrijven binnen laag 
dynamische landschappen is niet wenselijk en wordt als negatief beoordeeld. In de hoog dynamische 
landschapstypen is meer ruimte voor de ontwikkeling van agrarische bedrijven. Schaalvergroting wordt in 
deze landschapstypen neutraal beoordeeld. Welke landschapstypen als hoog-, matig- of laagdynamisch 
worden beschouwd wordt in paragraaf 5.2.1 toegelicht.  
 
De cultuurhistorische waarde in het gebied komt voor een groot deel overeen met de landschappelijke 
waarden en worden beoordeeld onder het aspect landschap. Naast de cultuurhistorisch waardevolle 
landschappelijke structuren liggen er in het gebied echter ook een aantal historisch waardevolle 
gebouwen. De effecten op de cultuurhistorische waarden worden beoordeeld aan de hand van de mate 
waarin deze historisch waardevolle gebouwen worden aangetast.  
 
Voor archeologie worden de alternatieven (activiteiten die kunnen leiden tot bodemverstoring) getoetst aan 
de archeologische verwachtingskaart van de gemeente. 
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Bodem en water 

Onder dit aspect wordt beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de beoogde ontwikkelingen op 
bodem- en (grond)waterkwaliteit en oppervlakte- en grondwaterkwantiteit.  
 
De gebieden die bekend zijn als bodembeschermingsgebied, (grond)waterbeschermingsgebied en 
eventueel andere bekende aandachtsgebieden op gebied van hydrologie worden in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt aangegeven welke gevolgen de beoogde ontwikkelingen hebben voor (de status van) 
deze gebieden en vice versa. De resultaten van de watertoets, die in het kader van het bestemmingsplan 
wordt doorlopen, zijn niet verwerkt in het MER, aangezien deze nog niet beschikbaar waren ten tijde van 
het opstellen van het MER. 
  

Verkeer 

Voor het aspect verkeer worden de mogelijke effecten onderzocht van het plan op de verkeersveiligheid 
op (smalle) buitenwegen als gevolg van toenemend en zwaarder landbouwverkeer (ten gevolge van de 
vergroting van bedrijven). De verkeersveiligheid wordt kwalitatief bepaald aan de hand van wijzigingen in 
verwachte verkeersintensiteiten en is afhankelijk van aanwezige ontsluitingsstructuren (vrijliggende 
fietspaden, samengaan van gaan verschillende vervoerswijzen e.d.).  
De gemeente kent geen knelpunten qua verkeersdoorstroming. Er wordt dan ook niet naar 
verkeersintensiteit gekeken in dit MER. 
 

Luchtkwaliteit 

Ten aanzien van luchtkwaliteit worden effecten op de luchtconcentraties van fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) beschreven. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans op een 
overschrijding van de wettelijke grenswaarden. De analyse op deze totale concentraties is kwalitatief op 
basis van concentraties van de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) van het RIVM. 
Daarnaast kunnen ook concentraties onder de grenswaarden relevant zijn waar gevoelige objecten nabij 
hoge concentraties liggen. Aangezien nauwelijks knelpunten op gebied van luchtkwaliteit worden 
verwacht, vindt ook deze analyse in eerste instantie op een kwalitatieve manier plaats. Indien lokale 
knelpunten kunnen optreden ten aanzien van een aanzienlijke verhoging van fijnstof (bijv. gevoelige 
objecten nabij pluimveehouderijen), wordt voor deze bedrijven een eenvoudige berekening gedaan 
wanneer dit bijdraagt aan de conclusies van het onderzoek. 
 

Gezondheid 

Onder het aspect gezondheid wordt enerzijds ingegaan op cumulatieve effecten als gevolg van 
veranderingen in geluid, geur en luchtkwaliteit.  
Daarnaast wordt de eventuele invloed van het plan op de risico’s met betrekking tot zoönosen, zoals 
MRSA20 en Q-koorts, aangegeven. Daarbij wordt indien nodig ook gegaan op mogelijke maatregelen die 
getroffen kunnen worden om de risico’s voor de omgeving te beperken. 
 
Geur 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin geuremissies van agrarische activiteiten toe- of 
afnemen nabij ‘geurgevoelige bestemmingen’ (zoals woningen). Het geuronderzoek wordt op een 
kwalitatieve manier uitgevoerd. De focus ligt op de verhouding tussen ontwikkelingsmogelijkheden voor 
intensieve veehouderij en de ligging van woongebieden. 
Een relevante ontwikkeling ten aanzien van geur in het buitengebied is de in paragraaf 3.1.2 genoemde 
nieuwe wet over de bestemming ‘Plattelandswoning’. 
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Ruimtegebruik 

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin zij effect hebben op de mogelijkheden voor de 
functies landbouw, wonen en recreatie. Belangrijk hierbij zijn de mogelijkheden tot uitbreiding dan wel 
nieuwvestiging van de diverse functies en de restricties die hieraan verbonden zijn. Ook wordt gekeken 
naar de mate waarin sprake is van zuinig ruimtegebruik. 
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5 MILIEUEFFECTEN 

In dit hoofdstuk worden de te verwachten milieueffecten van de alternatieven (zie hoofdstuk3) beschreven 
per te onderzoeken milieuaspect (zie hoofdstuk 4). Alvorens de alternatieven te beoordelen op effecten 
wordt bij elk milieuaspect ingegaan op de referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkelingen). 
De effecten van de alternatieven worden bepaald ten opzichte van deze referentiesituatie. 
 

5.1 Natuur 

5.1.1  Referentiesituatie 

Over het algemeen wordt het aspect natuur beoordeeld op criteria als verzuring, vernietiging, verdroging, 
versnippering en verstoring van beschermde habitattypen en soorten. Zoals aangegeven in de Passende 
Beoordeling is het voornaamste effect van het bestemmingsplan op natuur het ‘stikstofdepositie-effect’ van 
agrarische bedrijven. Gezien de behoudende aard van het bestemmingsplan, op de genoemde uitbreiding 
van agrarische bedrijven na, worden effecten als verstoring van soorten (o.a. door licht en geluid) en 
vernietiging van natuur niet of nauwelijks verwacht. Het tegengaan van verdroging is een 
waterhuishoudkundige maatregel die geregeld wordt in de Keur van het waterschap en niet in het 
bestemmingsplan. Gezien de eenzijdigheid van de effecten wordt de beoordeling van het aspect natuur 
niet onderverdeeld in vijf of zes criteria, maar worden de effecten op EHS en Natura 2000 in zijn 
algemeenheid beoordeeld. 
 
Natura 2000-gebieden 

Voor het MER is een Passende Beoordeling (PB) uitgevoerd. In deze paragraaf en bij de 
effectenbeoordeling zijn de resultaten van de PB verwerkt. De PB geeft een overzicht van de aard en 
omvang van de effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende Natura 2000-gebieden.  
 
Doel van de PB is om inzichtelijk te maken of de ontwikkelingen die in het bestemmingsplan zijn voorzien, 
vergunbaar zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet. Op grond van art 19j van deze wet moet de 
gemeenteraad (bevoegd gezag) zich hier van vergewissen bij de besluitvorming omtrent het 
bestemmingsplan. Op basis van de PB moet de gemeenteraad een besluit nemen of het bestemmingsplan 
kan worden vastgesteld. De PB is als bijlage 1 bij dit planMER opgenomen. 
 
Huidige situatie 

In en nabij de gemeente Tubbergen liggen binnen een straal van 10 km de volgende Natura 2000-
gebieden:  
– Springendal & Dal van de Mosbeek; 
– Engbertsdijksvenen; 
– Wierdense Veld; 
– Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek; 
– Lemselermaten; 
– Bergvennen & Brecklenkampse veld; 
– Dinkelland; 
– Landgoederen Oldenzaal; 
– Lonnekermeer; 
– Hübelgräberheide Halle-Hesingen (Duitsland; DE3507301); 
– Itterbecker Heide (Duitsland; DE3406301). 
 
In Afbeelding 5-1 zijn de Natura 2000-gebieden in en om de gemeente aangegeven.  



 

 
Gemeente Tubbergen/PlanMER Bestemmingsplan buitengebied Tubbergen 11 november 2014, versie definitief, herziene versie 
IS-DE20130661 - 83 - 
Openbaar      

Afbeelding 5-1 Natura 2000-gebieden in en om gemeente Tubbergen 
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De genoemde Natura 2000-gebieden bevinden zich binnen 10 kilometer van de gemeentegrens. Deze 
afstand is in eerste instantie gehanteerd voor de effectbepaling, omdat redelijkerwijs aangenomen kan 
worden dat natuurgebieden geen relevante effecten ondervinden van ontwikkelingen die op meer dan 10 
kilometer afstand liggen.25 Wel kan het effect van stikstofdepositie mogelijk nóg verder reiken. In dat geval 
wordt eerst met mitigerende maatregelen gekeken of de effecten zijn terug te dringen, zodat niet naar 
Natura 2000-gebieden verder dan 10 kilometer hoeft te worden gekeken. 
 
Voor de Natura 2000-gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor onder andere habitats van bossen, 
heiden, vennen, blauwgraslanden en moerassen en een aantal van de daaraan gekoppelde soorten. Met 
uitzondering van Engbertsdijksvenen zijn de negen Nederlandse gebieden in concept aangewezen. Er zijn 
nog geen beheerplannen vastgesteld voor de genoemde Natura 2000-gebieden. 
 
Het belangrijkste te onderzoeken effect van de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan op 
Natura 2000 is de toename van stikstofdepositie als gevolg van ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw (zowel grondgebonden als niet grondgebonden). De aanwezige achtergronddepositie26 ter 
hoogte van Natura 2000-gebieden overschrijdt op dit moment al de kritische depositiewaarde van diverse 
habitattypen die aanwezig zijn in de gebieden in en rond gemeente Tubbergen27 (zie paragraaf 3.2).  
Dit betekent dat een toename van stikstofdepositie kan leiden tot een significant negatief effect op de 
instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.  
 
In het recente verleden is de stikstofdepositiedepositie wel fors afgenomen als gevolg van het ‘Besluit 
ammoniak emissie huisvesting veehouderij’ afnemen. Het besluit bepaalt namelijk dat dierenverblijven van 
intensieve veehouderijen, waar emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, in 2013 
emissiearm moe(s)ten zijn uitgevoerd (stallen moeten over de best beschikbare technieken beschikken, 
oftewel ‘BBT’ zijn). In dit MER is er vanuit gegaan dat alle bestaande en nieuw te vestigen bedrijven in de 
huidige situatie aan deze norm voldoen en dat hiermee dus geen extra ruimte ontstaat voor ontwikkeling 
van veehouderijen ten opzichte van de huidige situatie (een alternatief doorgerekend in 2023 heeft dus 
dezelfde staltechniek als deze stal in 2013/2014). 
 
In de PB wordt de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden berekend ten opzichte van de 
daadwerkelijke huidige situatie (toename depositie t.o.v. huidige depositie a.g.v. de landbouw). In het 
kader in paragraaf 3.4 is een toelichting gegeven op de definitie van de gehanteerde daadwerkelijke 
huidige situatie en de totstandkoming daarvan. In de aanvulling op het MER (opgenomen voor de 
samenvatting, voorin dit MER) is de referentiesituatie nader toegelicht.  
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de huidige situatie en de instandhoudingsdoelstellingen van 
de genoemde Natura 2000-gebieden wordt verwezen naar de Passende Beoordeling (bijlage 1 bij dit 
planMER). 
 
Autonome ontwikkeling 

Voor de betreffende Natura 2000-gebieden zijn nog geen beheerplannen vastgesteld, waardoor er geen 
zekerheid te geven is over de termijn waarop er maatregelen genomen worden om de 
instandhoudingsdoelen te behalen. 

                                            
25 KEMA heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, in een onderzoek geconcludeerd dat 

voor weguitbreidingsprojecten de stikstofdepositiebijdrage op 3 km afstand tot de weg verwaarloosbaar is (Erbrink et al., 

2009). Deze afstand is voor effecten van veehouderijen echter te beperkt. 
26 http://geodata.rivm.nl/gcn/ 
27 Van Dobben en Van Hinsberg (Alterra, 2012), Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op 

habitattypen en Natura 2000-gebieden. Alterra 
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De omvang van stikstofdepositie is een belangrijk onderdeel van de beoordeling van de Natura 2000-
effecten. In de huidige situatie is de stikstofdepositie op sommige plekken te hoog voor stikstofgevoelige 
habitats. In de toekomstige situatie neemt de depositie binnen de Natura 2000-gebieden af. Enerzijds is dit 
het gevolg van generieke maatregelen die de uitstoot van stikstofgassen beperken. Dit wordt geregeld in 
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De voorziene daling van de achtergronddepositie bedraagt 
op diverse plaatsen in de Natura 2000-gebieden rond gemeente Tubbergen tientallen tot honderden 
mol/ha/jr in de komende 10 jaar.  
 
Ecologische Hoofdstructuur 

 

Afbeelding 5-2 EHS-gebieden in en rondom de gemeente Tubbergen 

Bron: gebaseerd op Provincie Overijssel (2013), Atlas van Overijssel. 
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Huidige situatie 

Binnen de gemeentegrenzen zijn verschillende gebieden aangewezen als ecologische hoofdstructuur. 
Deze delen zijn aangemerkt als ‘bestaande natuur’, ‘bestaande natuur water’ en ‘nieuw te realiseren 
natuur’ en vallen deels samen met delen van het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de 
Mosbeek. In het huidige bestemmingsplan is voor (delen van) de EHS geen specifieke natuuraanduiding 
opgenomen, omdat de realisatie van de EHS in 2006 nog te onzeker was. 
Buiten de grenzen van de gemeente Tubbergen zijn nog meerdere EHS-gebieden aangewezen. De 
gekleurde gebieden in Afbeelding 5-2 zijn aangewezen als onderdeel van de EHS. Daarnaast zijn 
gebieden binnen de EHS aangewezen als zeer kwetsbaar volgens de Wet Ammoniak Veehouderij (WAV-
gebieden), zie Afbeelding 5-3. Dit beslaat het merendeel van de EHS-gebieden in en rondom de 
gemeente Tubbergen. 
 

Afbeelding 5-3 WAV-gebieden in en rondom de gemeente Tubbergen 
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Autonome ontwikkeling 

Het EHS beleid is er op gericht bestaande natuur te behouden, te versterken en uit te breiden. Het tempo 
waarin de realisatie van de EHS verloopt, is afhankelijk van beschikbare middelen en politieke klimaat. In 
het kader van de herijking van de EHS (2013) worden de begrenzingen en doelen van delen van de EHS 
aangepast. De herijking heeft met name betrekking op de delen buiten de begrenzing van Natura 2000-
gebieden.  
 
Flora en fauna 

 

NB: zie aanvulling op het MER voor een meer uitgebreide beschouwing op flora en fauna 

 

Huidige situatie 

Er kunnen in het plangebied planten- en diersoorten voorkomen die zijn beschermd door de Flora- en 
faunawet. Er zijn geen recente veldgegevens beschikbaar. Gezien het detailniveau van het 
bestemmingsplan is het in deze fase niet nodig om een jaarrond veldinventarisatie uit te voeren. Pas als er 
in het kader van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden meer duidelijkheid is over de precieze locatie en 
invulling is het verplicht te beschikken over recente veldgegevens. In deze fase kan worden volstaan met 
een globaal beeld van beschermde soorten in het plangebied, welke is weergegeven in Tabel 4. 
 

Tabel 4 Huidige natuurwaarden BP gebied Tubbergen 

Element Leefgebied voor onder andere 

Bomen, bosschages, bosranden, struweel 

e.d. 

broedvogels 

vogels met jaarrond beschermde nestplaats 

eekhoorn 

vleermuizen 

boommarter 

Sloten en waterkanten kamsalamander 

poelkikker 

flora 

Lijnvormige elementen (bomenrijen e.d.) vleermuizen 

Gebouwen vleermuizen 

steenmarter 

broedvogels 

Kruidenrijke graslanden, bermen, 

weilanden e.d.  

veldspitsmuis 

weidevogels 

insecten 

flora (m.n. orchideeën en klokjes) 

 
Autonome ontwikkeling 

De Flora- en faunawet beoogt het behoud van beschermde soorten en hun leefgebieden. Ontwikkelingen 
zijn niet toegestaan als daarmee de gunstige staat van instandhouding van soorten in het gebied in gevaar 
is. De toe of afname van populaties of het vertrek of nieuwvestiging van soorten kan ook verband houden 
met toevallige ontwikkelingen in een gebied. Zo kan een braakliggend zandig bouwterrein plotsklaps een 
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populatie rugstreeppadden onderdak bieden of kan de kap van een conifeer door een particulier er voor 
zorgen dat een belangrijke roestplaats van ransuilen verdwijnt. Een voorspelling van de autonome 
ontwikkeling is daarom moeilijk te geven. 
 

5.1.2 Effectbeoordeling 

Natura 2000 

Alleen indirecte effecten zijn van belang, hoewel er enkele landbouwbedrijven zijn gelegen tegen/op de 
begrenzingen van het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. Binnen het Natura 2000-
gebied heeft alles echter de bestemming ‘bos & natuur’. Daarnaast hebben de gronden waar de 
betreffende aanwezige erven aan grenzen veelal een bestemming ‘waarde ecologie’. Volgens het 
bestemmingsplan mogen bedrijven in beide bestemmingen niet zonder meer uitbreiden. Er dient een 
aparte procedure te worden doorlopen. Binnen deze Passende Beoordeling wordt aangenomen dat er 
geen uitbreiding plaatsvindt waarbij bouwblokken groter worden dan de huidige gronden voor zover het 
gaat om bestemming bos & natuur’ of ‘waarde ecologie’.  
Gelet op voorstaande en de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor milieufactoren, hebben de 
ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt uitsluitend als potentieel effect vermesting en 
verzuring als gevolg van ammoniakuitstoot veroorzaakt door agrarische activiteiten.  
 
Effecten alternatief 1 

In Afbeelding 5-4 is de bijdrage van agrarische bedrijven in gemeente Tubbergen aan de stikstofdepositie 
weergegeven voor Alternatief 1 ten opzichte van huidige situatie. Door de (theoretische) worst case 
invulling leidt het alternatief tot een enorme toename aan stikstofdepositie in een al overbelaste situatie. 
Het aantal dieren kan in theorie extreem groeien (zie paragraaf 3.5 van het MER en Bijlage 2 van het 
MER). Deze toename is zo fors, dat dit grote ecologische gevolgen kan hebben.  
Er treden effecten op op alle Natura 2000-gebieden in de nabije én verre omgeving. Op Natura 2000-
gebeiden Springendal & Dal van de Mosbeek en Engbertsdijkvenen treedt een toename op van meer dan 
5000 mol per hectare per jaar. Het plan is alleen uitvoerbaar indien wordt aangetoont dat de effecten zijn 
te mitigeren. 
 
In de PB zijn mitigerende maatregelen doorgerekend. Voor alle stallen uit het worst case scenario van 
alternatief 1 zijn betere staltypen/-systemen gekozen (‘Mitigatiepakket 1’). Dit levert per saldo een 
vermindering op van de totale ammoniakemissie in de gemeente.  
Een afname in de totale ammoniakemissie betekent nog niet dat ook de depositie op Natura 2000-
gebieden afneemt. Een groeiende melkveehouderij nabij een Natura 2000-gebied kan er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat de depositie lokaal nog wel toeneemt. Mitigatiepakket 1 is dan ook doorgerekend met een 
verspreidingsmodel. 
In  
Afbeelding 5-5 is het verschil in stikstofdepositie aangegeven tussen mitigatiepakket 1 en de 
referentiesituatie. 
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Afbeelding 5-4 Stikstofdepositie alternatief 1: verschil bijdrage landbouw ten opzichte van 

referentiesituatie 
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Afbeelding 5-5 Stikstofdepositie alternatief 1 ‘mitigatiepakket 1-stap 1’: verschil ten opzichte van 

referentiesituatie 

   
Zoals blijkt uit de verspreidingsberekening is op alle Natura 2000-gebieden, met uitzondering van het 
Springendal & Dal van de Mosbeek, sprake van een afname van stikstofdepositie. Het bestemmingsplan is 
alleen uitvoerbaar als aangetoond kan worden dat er aanvullende mitigerende maatregelen beschikbaar 
zijn om de stikstofdepositie ook voor Springendal & Dal van de Mosbeek te laten dalen tot op of onder het 
referentieniveau. 
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Om de depositie van veehouderijen verder terug te dringen zijn nog vele extra maatregelen denkbaar. 
Maatregelen op veehouderijen nabij voor verzurings- en/of vermestingsgevoelige habitattypen zijn het 
meest effectief. In dit geval is gekozen voor maatregelen op melkveebedrijven die binnen 500 meter liggen 
van verzurings- en/of vermestingsgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Springendal&Dal van 
de Mosbeek. Het betreft 17 (groeiende) melkveehouderijen. 
In onderstaande afbeelding is het verschil in stikstofdepositie aangegeven tussen ‘mitigatiepakket 1-stap 2’ 
en de referentiesituatie. Daarbij zijn de verzurings- en/of vermestingsgevoelige habitattypen aangegeven 
in rood. 
Met de aanvullende maatregelen nabij het Springendal & Dal van de Mosbeek zijn de resterende effecten 
uit stap1 op verzurings- en/of vermestingsgevoelige habitattypen verdwenen. 
 

Afbeelding 5-6 Stikstofdepositie alternatief 1 ‘mitigatiepakker 1-stap 2’: verschil ten opzichte van 

referentiesituatie 
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Effecten alternatief 2 

De ontwikkelingen binnen Alternatief 2 hebben evenals de ontwikkelingen binnen Alternatief 1 geen 
oppervlakteverlies binnen Natura 2000-gebieden tot gevolg.  
In Afbeelding 5-7 is het verschil in de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie aangegeven van 
alternatief 2 ten opzichte van de referentiesituatie. 
 

Afbeelding 5-7 Stikstofdepositie alternatief 2: verschil ten opzichte van referentiesituatie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toegestane groei in alternatief 2 leidt nog tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden. Deze is veel lager dan in alternatief 1, maar is zeker niet verwaarloosbaar. Om significante 
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effecten uit te kunnen sluiten op planniveau en toch de beoogde ontwikkelingsruimte te kunnen bieden zijn 
aanvullende maatregelen/randvoorwaarden nodig.  
 
In de PB is als mitigerende maatregel gekozen om de depositie verder terug te dringen door binnen 1000 
meter van Natura 2000-gebieden voor de meeste bedrijven betere staltypen toe te passen dan op dit 
moment volgens de wet minimaal verplicht is.  
De maatregel is alleen toegepast op stallen nabij Natura 2000-gebieden in verband met de forse afname 
van effectiviteit van dergelijke maatregelen bij toename van de afstand tot het natuurgebied.  
De exacte uitgangspunten voor de toekenning van betere stalsystemen (incl. de keuze voor een zone van 
1000 meter en de gekozen stalsystemen) zijn opgenomen in de Passende Beoordeling (bijlage 1 bij het 
MER). Het betreft minder ambitieuze stalsystemen dan de gekozen systemen voor de mitigatie van 
alternatief 1 (mitigatiepakket 1). 
 
In Afbeelding 5-8 is de stikstofdepositie als gevolg van de ontwikkelingen die alternatief 2 mogelijk maakt, 
inclusief mitigerende maatregelen (betere stalsystemen) weergegeven, ten opzichte van de huidige 
situatie.  
 
Na het treffen van de beschreven mitigerende maatregel  is sprake van een veel minder sterke toename 
van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied en soms een afname.  
 
Voor de Natura 2000-gebieden Landgoederen Oldenzaal, Itterbecker Heide, Lonnekermeer, Wierdense 
Veld, Dinkelland , Engbertsdijksvenen, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek en Lemselermaten is 
sprake van een (lichte) toename in de stikstofdepositie.  
Ook een toename van 0-1 mol moet worden beschouwd als een significant effect, ookal is deze toename 
vanwege de nauwkeurigheid van het model en ecologische relevantie te beschouwen als 
verwaarloosbaar. 
Aangezien de maatregelen zoals doorgerekend ten behoeve van alternatief 1 (‘mitigatiepakket 1’) leiden 
tot een volledige mitigatie van de optredende effecten van alternatief 1, kan worden gesteld dat ook de 
toename in alternatief 2 verder te mitigeren is op een vergelijkbare wijze als alternatief 1. 
 
Effectscore 

Alternatief 1 scoort sterk negatief (- -) ten aanzien van effecten op Natura 2000-gebieden. Met zware 
mitigerende maatregelen zijn de optredende effecten terug te dringen tot onder het referentieniveau. 
Alternatief 2 scoort negatief (-) ten aanzien van effecten op Natura 2000-gebieden. De effecten van dit 
alternatief zijn te mitigeren tot het referentieniveau met minder zware maatregelen dan de voor alternatief 
1. 
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Afbeelding 5-8 Stikstofdepositie alternatief 2, inclusief mitigerende maatregelen: verschil bijdrage 

landbouw ten opzichte van referentiesituatie 

 
Ecologische Hoofdstructuur 

Omdat de fysieke uitbreiding van bedrijven plaatsvindt buiten de Ecologische Hoofdstructuur is geen 
sprake van oppervlakteverlies. Externe werking is bij de formele toetsing van een bestemmingsplan aan 
het EHS-beleid niet verplicht. De stikstoftoename onder Alternatief 1 zal evenwel een sterk effect sorteren 
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op de wezenlijke kenmerken en waarden van die EHS-gebieden welke onder de WAV als zeer kwetsbaar 
zijn aangewezen. De toename van, in vele gevallen > 100 mol N/ha/jr., kan leiden tot grote veranderingen 
in de huidige vegetatie. Alternatief 1 krijgt daarmee een sterk negatieve beoordeling (--) ten aanzien van 
de effecten op de Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Alternatief 2 resulteert in een veel beperktere toename van de stikstofdepositie. De ontwikkelingen hebben 
een minder negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur. 
Alternatief 2 scoort om die reden negatief (-) ten aanzien van effecten op EHS.  
 
Bestaande natuurgebieden en gebieden die reeds in eigendom van natuurbeherende instanties zijn en zijn 
aangewezen als nieuwe natuur, worden bestemd als ‘bos en natuur’. Het behoud, herstel en ontwikkeling 
van de waarden van deze gebieden staan voorop. Gebieden die (zeker) deel uitmaken van de 
Ecologische Hoofdstructuur (bestaande natuurgebieden en de nieuwe natuurgebieden die zijn 
gerealiseerd) worden voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde-Ecologie’. De dubbelbestemming is 
gericht op het beschermen van ecologische waarden. In het vorige bestemmingsplan ontbrak deze 
dubbelbestemming vanwege onzekerheid over de realisatie hiervan. 
 
Flora en fauna 

 

NB: zie aanvulling op het MER voor een meer uitgebreide beschouwing op flora en fauna 

 

Binnen de gemeentegrenzen komen beschermde soorten voor. Het realiseren van de initiatieven die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt kán daarom van invloed zijn op het leefgebied van beschermde soorten. 
In hoeverre schade wordt aangericht is afhankelijk van de concrete plek, de uitwerking van het initiatief en 
de manier waarop dit wordt gerealiseerd. Wanneer een initiatief wordt ontplooid zal per geval moeten 
worden bekeken of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn en of deze mogelijkerwijs schade 
kunnen ondervinden van het voornemen. In voorkomende gevallen zullen passende maatregelen moeten 
worden genomen om schade te voorkomen of verzachten. In bepaalde gevallen kán een ontheffing in het 
kader van de flora- en faunawet aan de orde zijn. Omdat bij elke ruimtelijk ontwikkeling de kans bestaat 
dat leefgebied van beschermde soorten wordt aangetast scoort Alternatief 1 negatief (-). Deze zelfde 
conclusie geldt voor Alternatief 2.  
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5.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 
5.2.1 Referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling van de aspecten landschap, 
cultuurhistorie en archeologie is onder andere gebruik gemaakt van het landschapsontwikkelingsplan en  
de gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart (RAAP, 2008). 
 
Ontstaans- en bewoningsgeschiedenis 

De gemeente Tubbergen behoort tot het oostelijk dekzandgebied. In de geologische perioden Saalien, 
Weichselien en Holoceen is in dit gebied materiaal van verschillende samenstelling en afkomst afgezet 
en/of gevormd. 
 
De mens heeft bij het in cultuur nemen van het zandgebied ingespeeld op hoogteverschillen, die aanwezig 
waren als gevolg van de stuwwallen, dekzandruggen en -koppen en beekdalen. Bij de vestiging op het 
zand had de mens een zekere voorkeur voor de hoge landschapsdelen: soms erboven op, soms in het 
grensgebied tussen hoog en laag. 
 
In de vroege middeleeuwen (500-1000 na Christus) ontstonden in Nederland de eerste (landbouw-) 
nederzettingen. De hoger gelegen gebieden kwamen voor bewoning in aanmerking. Aanvankelijk zal het 
nederzettingspatroon hebben bestaan uit verspreide groepjes kleine boerderijen. Vlak bij zo'n individuele 
boerderij lag een kleine oppervlakte bouwland, de zogenaamde huiskamp. Uit de vroege middeleeuwen 
kennen we Mander (genoemd in 797) en Hezingen (799). Ook zijn Albergen, Reutum en Vasse al in de 
10e eeuw bekend. 
 
Vanaf circa 1000 na Christus (de late middeleeuwen) veranderde het landbouwsysteem geleidelijk. Onder 
druk van de toenemende bevolking en de daarmee samenhangende grotere vraag naar graan, ontstonden 
er, op plaatsen waar grote aaneengesloten oppervlakten hoge gronden aanwezig waren, grote 
bouwlandcomplexen: de essen. De boerderijen (circa tien tot vijftien) lagen langs of om het bijbehorende 
bouwlandcomplex. De essen werden door een houtwal afgeschermd van de omliggende heidevelden en 
andere woeste gronden. De grootste essen beslaan enige honderden hectaren, zoals de Reutumeresch, 
de Tubbergeresch en de Manderesch.  
 
Door de noodzakelijke uitbreiding van het bouwlandareaal, kreeg de veestapel een steeds belangrijkere 
functie als mestleverancier. De mest werd in die tijd vermengd met heideplaggen, grasplaggen, 
bosstrooisel en zand (plaggenmest) en werd jaarlijks op de bouwlanden gebracht. Op deze wijze werden 
de bouwlanden kunstmatig opgehoogd en ontstonden in de loop der eeuwen dikke humeuze 
bovengronden. Op de sterkst bemeste akkers kunnen de mestdekken meer dan 1 meter dik zijn. In die tijd 
namen de heidevelden, door het steken van plaggen, sterk in omvang toe. Om aan goede weidegronden 
te komen werden de dichte en zware bossen (broekbossen) aan de voet van de stuwwal en in de 
beekdalen gerooid. De daarmee ontstane graslanden werden maten of meden genoemd. De natste 
percelen werden gebruikt als hooiland. 
 
Het areaal bouwland is in de late middeleeuwen niet alleen vergroot door uitbreiding van de essen. We 
zien tevens nieuwe huiskampen ontstaan. De jongere ontginningen, kampontginningen genoemd, liggen 
vaak op kleinere dekzandkopjes en -ruggen en in een boog om de oudere ontginningen heen. 
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In de loop van de 19e eeuw gaan de heideontginningen een grootscheeps karakter vertonen. Door het ter 
beschikking komen van goedkope kunstmest (na 1850) was plaggenmest niet meer noodzakelijk voor de 
bedrijfsvoering en verloor "het veld" zijn betekenis. Daarnaast maakte de Markewet van 1806 een einde 
aan het gemeenschappelijk bezit van de heidevelden. De markegronden werden aangekocht door 
grootgrondbezitters. De vochtige heidevelden konden met behulp van kunstmest worden ontgonnen tot 
bouw- en grasland. De droge heidevelden werden grotendeels met naaldhout (grove den) ingeplant, om 
aan de vraag naar mijnhout te voorzien. De meeste heidebebossingen op de Noordelijke Manderheide en 
de Zuidelijke Vasserheide dateren uit de periode 1900-1950. 
 
Het hoogveengebied in het westelijk deel van de gemeente Tubbergen sluit aan bij het eigenlijke 
hoogveengebied van Vriezenveen. Aan het eind van de 19e eeuw is het hoogveen afgegraven en 
ontgonnen. Het zand voor de bezanding van het veen is afgegraven uit de hogere dekzandkoppen. In de 
Engbertsdijkvenen (gemeente Twenterand) is een deel van het hoogveen gespaard gebleven. Het 
overgebleven hoogveen wordt nu beheerd als natuurreservaat. 
 
Vanouds kwam in het plangebied het traditionele gemengde landbouwbedrijf voor. Elk bedrijf beschikte 
over hoge en/of middelhoge gronden en over lage gronden. Op de hoge gronden kwam akkerbouw voor, 
op de lage gronden weidebouw. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er specialisatie plaatsgevonden. In de 
gemeente Tubbergen ging de veehouderij een overheersende positie innemen. Bouwlanden werden 
omgezet in grasland. Op de nu nog aanwezige bouwlanden worden tegenwoordig overwegend gewassen 
geteeld die ten goede komen aan de eigen veestapel, zoals snijmaïs. Ook zijn er ten behoeve van de 
landbouw cultuurtechnische werken uitgevoerd. Wegen werden verhard, de ontwatering van percelen 
werd verbeterd en beken werden gekanaliseerd. Ook is op een aantal plaatsen een geheel nieuw stelsel 
van waterlopen aangelegd. 
 
Landschapstypen 

De wijze waarop de mens de bodem in cultuur heeft gebracht heeft geleid tot een aantal verschillende 
landschapstypen, die ook nu nog, zij het in verschillende mate, in het landschap te herkennen zijn. De 
landschapstypen zijn in Afbeelding 5-9 weergegeven. 
 
Landschap van de esnederzetting 

Daar waar grote, aaneengesloten oppervlakten hoge gronden voorkwamen, ontstonden vanaf de 
middeleeuwen esnederzettingen. De bewoningsvorm werd door de ligging van de bouwlandgronden 
bepaald. Naast de bouwlanden konden binnen de (oude) esnederzettingen de graslanden (verdeeld in 
wei- en hooiland) en de woeste gronden (bestond grotendeels uit heide) worden onderscheiden. 
 
Het landschap van de esnederzetting wordt in de gemeente Tubbergen aangetroffen: 
– op de west- en zuidflank van de stuwwal van Ootmarsum (Mander, Vasse, Haarle en Reutum); 
– bij Hezingen; 
– bij Tubbergen; 
– bij Albergen; 
– bij Fleringen;  
– en in een langgerekte vorm van Geesteren naar Harbrinkhoek. 
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Afbeelding 5-9 Landschapstypen 

 

Akkerkampenlandschap 

Een akkerkamp is een min of meer blokvormig perceel akkerland dat afzonderlijk met een haag of houtwal 
omheind is. Langs de akkerkampen liggen veelal kronkelige wegen, aangepast aan de topografie van het 
terrein, waaraan de boerderijen staan en waarlangs ook de graslanden liggen. In de gemeente Tubbergen 
komt in het zuiden van de gemeente een gordel met akkerkampen voor. 
 
Matenlandschap 

De oude graslanden, onderdeel van de esnederzettingen, werden maten of meden genoemd. De grotere 
graslandcomplexen zijn daarom onderscheiden als het matenlandschap. De maten kennen een grillige 
verkaveling met (van oorsprong) veel houtsingels. Daar zijn ze ook nu nog aan te herkennen. De maten 
hangen nauw samen met de beekdalen en/of de lagere gebieden rondom de stuwwal(-len). 
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Heide- en broekontginningslandschap 

Na 1850 kon de grote oppervlakte woeste gronden worden ontgonnen tot bouw- en grasland. Ook de 
lagere delen van de beekdalen (de broeken) konden, door verbetering van de af- en ontwatering, in 
gebruik worden genomen. Hiermee ontstond het (jonge) heide- en broekontginningslandschap. Een groot 
deel van de gemeente Tubbergen behoort tot het heideontginningslandschap. Broekontginningslandschap 
komt in het zuiden van de gemeente voor, langs de Loolee. 
 
Heideontginningslandschap/bos 

In enkele gebieden, het gaat daarbij om de van oorsprong droge heidevelden, werden de woeste gronden 
ingeplant met naaldbos. Op de stuwwal van Ootmarsum ontstonden op deze manier grote boscomplexen: 
de Noordelijke Manderheide, het Springendal en de Zuidelijke Vasserheide. 
 
Hoogveenontginningslandschap 

Daar waar oorspronkelijk hoogveen aanwezig was (in het westen van de gemeente) ontstond na de 
ontginning, vanaf het eind van de 19e eeuw, het hoogveenontginningslandschap. Het 
hoogveenontginningslandschap wordt aangetroffen in de omgeving van Langeveen en in de 
Weitemanslanden en omgeving. Afgezien van de aanwezigheid van enige houtwallen en bossages heeft 
het landschap een open karakter. 
 
Landschap van de landgoederen 

Havezathe Herinckhave kan getypeerd worden als landschap van de landgoederen. Tot dit 
landschapstype behoren de landhuizen, de karakteristiek aangelegde parken en parkbossen en typerende 
aspecten van het wegenpatroon, met name oprijlanen.  
 
Nog bestaande heidevelden 

In de gemeente Tubbergen komen nog een aantal (kleine) heideterreinen voor: op de Noordelijke 
Manderheide, de Paardenslenkte, op de Zuidelijke Vasserheide en het Hondenven. 
 
Oud bosgebied 

In het midden van de 19e eeuw kwam in Twente een zeer beperkte oppervlakte bos voor. Grote 
aaneengesloten arealen worden nergens aangetroffen. Ten noordoosten van de kern Reutum komt een 
verspreid oud bosgebiedje voor. 
 
Cultuurhistorische waarden 

Het landschap is ook een belangrijke drager van de cultuurhistorie. Aan veel landschapselementen 
(essen, reliëf, houtwallen, bosjes) en de verkaveling en de wegen- en waterlopenstructuur is de ontstaans- 
en ontginningsgeschiedenis nog af lezen.  
 

Een aantal karakteristieke oude gebouwen en bouwwerken zijn aangewezen als Rijks- of gemeentelijk 
monument. In Tubbergen gaat het vooral om een groot aantal vakwerkboerderijen en -schuren, molens en 
landhuizen. In Afbeelding 11 is een uitsnede van de (interactieve) cultuurhistorische atlas van provincie 
Overijssel gegeven. Hierin zijn de monumenten en overige relevante cultuurhistorisch waardevolle locaties 
weergegeven. 
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Afbeelding 5-10 Cultuurhistorische waarden  

 

Nationaal Landschap Noordoost-Twente 

Vanwege de unieke combinatie van landschappelijke- en cultuuhistorische waarden en natuur is het 
plangebied aangewezen als Nationaal Landschap. De hele gemeente ligt binnen de grenzen van het 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente.  
 
De landschappen in Noordoost-Twente hebben elk een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn 
landschappen die meegegaan zijn met de schaalvergroting in de landbouw en landschapstypen waar in 
dezelfde periode weinig veranderd is en alles daartussen. Deze verschillen in dynamiek worden als volgt 
getypeerd: 
– Laagdynamisch: landschapsstructuur niet of nauwelijks veranderd. 
– Matig dynamisch: landschapsstructuur beperkt veranderd. 
– Hoogdynamisch: landschapsstructuur matig tot sterk veranderd. 
 
In Afbeelding 5-11 wordt de landschapsdynamiek in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente 
weergegeven.  
 



 

 
Gemeente Tubbergen/PlanMER Bestemmingsplan buitengebied Tubbergen 11 november 2014, versie definitief, herziene versie 
IS-DE20130661 - 101 - 
Openbaar      

Afbeelding 5-11 Landschapsdynamiek Nationaal Landschap Noordoost-Twente (bron: Alterra, 

2012) 

 
De hoogdynamische landschappen komen vooral voor binnen de heide- en 
broekontginningslandschappen. Matig- en laagdynamische landschappen komen vooral voor binnen 
landschapstypen zoals Landschap van de esnederzetting en Matenlandschap. 
 

Archeologische waarden 

Archeologisch gezien is de gemeente Tubbergen een zeer rijk gebied. Dit geldt met name voor het 
noordoosten van het plangebied, op de stuwwal van Ootmarsum, waar de bewoningssporen zich 
concentreren. Bijzonder is het grote aantal grafheuvels en het brede scala aan andere bewoningsresten 
uit meerdere perioden. In Afbeelding 5-12 worden de archeologische verwachtingswaarden in de 
gemeente Tubbergen weergegeven.  
 
Voor een groot gedeelte van de gemeente geldt dus dat bij ontwikkelingen (waarbij graafwerkzaamheden 
Plaatsvinden) zeker aandacht moet worden besteed aan archeologische waarden.  
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Afbeelding 5-12 Archeologische verwachtingswaarden 

 

5.2.2  Effectbeoordeling 

Landschap 

 

NB: zie aanvulling op het MER voor beschouwing van effecten van paardrijbakken en mestvergisting op 
landschappelijke waarden 
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Alternatief 1 

De mogelijkheden die het plan biedt zijn gelijk aan het huidige bestemmingsplan. Echter, veel van deze 
ontwikkelingsruimte is nog niet ingevuld in de referentiesituatie. Deze ruimte wordt met het nieuwe 
bestemmingsplan opnieuw mogelijk gemaakt. Dat betekent dat er in theorie veel extra bebouwing bij kan 
komen, verspreid door de gemeente. De nieuwe bebouwing blijft wel beperkt tot bestaande bouwpercelen. 
In de huidige situatie wordt het landschap, zoals aangegeven, al goed beschermd met het huidige 
bestemmingsplan. Ook in het nieuwe bestemmingsplan worden aan ontwikkeling (zoals uitbreiding van 
bouwpercelen) diverse randvoorwaarden verbonden die de landschappelijke kwaliteit borgen (zie 
hoofdstuk 3). Vrijwel voor elke ontwikkeling geldt dat er voorwaarden aan zijn verbinden ten behoeve van 
een goede landschappelijke inpassing. Met name in de gebieden aangeduid als landschappelijk waardevol 
(en esgronden in het bijzonder) gelden strenge randvoorwaarden. 
Het nieuwe bestemmingsplan brengt een paar positieve verschillen met zich mee die relevant zijn voor de 
bescherming van het landschap. 
 
De agrarische bouwpercelen worden in het nieuwe plan aangeduid binnen de agrarische 
gebiedsbestemmingen, zodat een rechtstreekse koppeling wordt gelegd met het landschap. In het vorige 
bestemmingsplan werd dat nog met een aparte bestemming gedaan. Hierdoor worden bouwplannen 
rechtstreeks getoetst aan de landschappelijke context en er wordt een sterkere planologische relatie 
gelegd tussen de onbebouwde delen van het bouwperceel en het omliggende open agrarisch gebied. 
 
In het huidige bestemmingsplan zijn kleinere landschapselementen specifiek bestemd wanneer ze in het 
voorgaande bestemmingsplan buitengebied (uit 1985) ook specifiek bestemd waren. De overige kleine 
landschapselementen zijn beschermd middels een toegekende gebiedsbestemming. 
In het nieuwe bestemmingsplan worden (in overleg met de provincie) naast houtwallen ook andere unieke 
en onvervangbare landschapselementen beschermd door ze aan te duiden in het bestemmingsplan. Dit 
kunnen bijvoorbeeld pingoruïnes en oude routestructuren zijn. Deze bescherming is specifieker dan in het 
vorige bestemmingsplan en biedt daarmee meer zekerheid voor een goed behoud. 
 
De positieve effecten van dit alternatief wegen echter niet op tegen negatieve effecten van de 
schaalvergroting die in dit alternatief mogelijk wordt gemaakt. In de hoogdynamische, open 
landschapstypen zoals de heide- en broekontginningen blijven de effecten nog enigszins beperkt. Maar in 
de kleinschaligere (matig-) laagdynamische landschapstypen zoals het essen- en matenlandschap is de 
aantasting van de karakteristiek van het landschap aanzienlijk. Dit alternatief wordt daarom negatief (-) 
beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Alternatief 2 

In alternatief 2 zijn de mogelijkheden voor landbouwontwikkeling aanzienlijk kleiner. De aantasting van de 
landschappelijke kwaliteit binnen de matig- en laagdynamische landschappen is daardoor eveneens 
kleiner. De aanvullende maatregelen om het karakteristieke landschap te behouden en waar mogelijk te 
versterken wegen in dit alternatief wel op tegen de negatieve effecten. Dit alternatief wordt daarom 
neutraal (0) beoordeeld. In de aanvulling op het MER is deze beoordeling is veranderd in licht negatief (0/-
) als gevolg van mogelijke effecten van paardrijbakken en mestvergisters. De licht negatieve score is ook 
weergegeven in de samenvattende tabel met effectscores in paragraaf 5.9. 
 
Cultuurhistorie 

De bescherming van monumenten is geregeld in de monumentenwet. In de alternatieven worden de 
monumenten niet direct aangetast. Echter, ingrepen in de directe omgeving van monumenten (zoals de 
bouw van nieuwe stallen) kunnen de context van deze monumenten aantasten. In alternatief 1 worden de 
bestaande bouwpercelen maximaal ontwikkeld. De context van waardevolle cultuurhistorische elementen 
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kan hierdoor worden aangetast. Omdat de cultuurhistorische waarde niet direct worden aangetast of 
verloren gaan is sprake van een licht negatief (0/-) effect. In alternatief 2 zijn de ontwikkelmogelijkheden 
beperkt. Effecten op cultuurhistorische waarden treden hierdoor niet of nauwelijks op. Dit alternatief wordt 
neutraal (0) beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.  
 

Archeologie 

Grote delen van het plangebied worden aangeduid als gebieden met een middelmatige- tot hoge 
verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. De uitbreiding van agrarische bedrijven heeft 
mogelijk negatieve effecten op de aanwezige archeologische waarden.  
 
In alternatief 1 worden alle agrarische bedrijven maximaal ontwikkeld. De kans dat archeologische resten 
hierdoor worden aangetast is groot. Ruimtelijke ontwikkelingen buiten het bouwblok zijn echter niet 
toegestaan. De effecten blijven hierdoor enigszins beperkt en worden negatief (-) beoordeeld. In alternatief 
2 zijn de ruimtelijke ontwikkeling aanzienlijk kleiner. De effecten worden licht negatief (0/-) ten opzichte van 
de referentiesituatie beoordeeld 
 
 

5.3 Bodem en water 

5.3.1 Referentiesituatie 

Bodem- en (grond)waterkwaliteit 

Voor de gehele gemeente Tubbergen geldt dat de bodemkwaliteit voor zowel de boven- als ondergrond 
als 'schoon' kan worden aangemerkt (CSO Adviesbureau, 2010). Dit betekent ook dat voor de gehele 
gemeente geldt dat de toepassingseis van aan te voeren grond ook ‘schone grond’ is. Het bodembeleid is 
afgestemd met de omliggende gemeenten via de Nota bodembeheer (Gemeente Tubbergen, 2011). 
Op de bodemkwaliteitskaart is wel een aantal 'verdachte locaties' aangegeven (zie de paarse locaties in 
Afbeelding 5-13). Van deze locaties liggen de meeste in de bebouwde kom (buiten het plangebied van dit 
bestemmingsplan). Over de exacte bodemkwaliteit van de grond in deze gebieden doet de 
bodemkwaliteitskaart geen uitspraak. Alleen als sprake is van een verdachte locatie kan en mag de 
bodemkwaliteitskaart niet worden gebruikt als ‘bewijs’ van schone grond en moet op een andere manier de 
kwaliteit van de grond worden aangetoond.  
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Afbeelding 5-13 Bodemkwaliteitskaart gemeente Tubbergen 

 

Een relevante locatie in het buitengebied van Tubbergen is de plek van de voormalige vuilstorten nabij 
Vasse (zie o.a. omcirkelde verdachte locatie, in oosten van gemeente in Afbeelding 5-13). Deze terreinen 
zijn in het huidige bestemmingsplan aangeduid als ‘vuilstortplaats’. Het vuil is afgedekt met folie waardoor 
het water niet kan infiltreren in de bodem, maar via drainage naar de omgeving wordt afgevoerd. Aan deze 
locaties wordt periodiek onderhoud verricht aan de drainage en het folie (dat moet periodiek vervangen 
worden i.v.m. rek). Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder aanlegvergunningen.  
 
De kwaliteit van het grondwater in het buitengebied hangt af van de neerslagsamenstelling en kwaliteit van 
de bodem waarin het water infiltreert. In het buitengebied geldt dat met name bemesting het grondwater 
kan beïnvloeden/’verontreinigen’ met nitraten en fosfaten (verzuring). Door oplossing van deze stoffen 
lossen zware metalen op hun beurt ook gemakkelijker op in het grondwater. In de dunbevolkte gemeente 
Tubbergen zijn nutriënten met name afkomstig van de landbouw en minder van huishoudelijk afvalwater. 
De invloed van vuilstorten, afvalwater en industrie op de bodem- en grondwaterkwaliteit zijn beperkt. Op 
diverse plaatsen zijn natuurwaarden afhankelijk van kwelwater. Dit water moet voedselarm zijn voor 
een goed functioneren van deze natuurwaarden. 
 
Het waterbeheer in het buitengebied (en tegenwoordig ook het stedelijk waterbeheer) van gemeente 
Tubbergen wordt verricht door Waterschap Regge en Dinkel. Echter, ook de gemeente speelt hier een rol 
in en kan onder andere met het bestemmingsplan bepaalde waterbelangen borgen. Binnen de gemeente 
liggen twee waterwingebieden (nabij Manderveen). 
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 In grondwaterbeschermingsgebied (zie Afbeelding 5-13), waarbinnen beide waterwingebieden liggen, 
wordt de bodem en het grondwater zo beschermd dat het (op te pompen) water geschikt blijft als 
drinkwater en/of tot proceswater voor hoogwaardig gebruik. Dit is ook aangeduid in het huidige 
bestemmingsplan buitengebied met de dubbelbestemming ‘grondwaterbeschermingsgebied’. 
 
De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater in het werkgebied van Waterschap Regge en Dinkel wijkt af 
van de oorspronkelijke, natuurlijke kwaliteit (Wateratlas Twente, geraadpleegd in april 2013). De 
belangrijkste ‘probleemstoffen’ zijn de nutriënten stikstof en fosfaat, de zware metalen koper, nikkel en zink 
en een aantal bestrijdingsmiddelen. Onder andere de landbouw (nutriënten) heeft hier een rol in. 
 
Ten aanzien van bodem- en (grond)waterkwaliteit is geen sprake van relevante autonome ontwikkelingen.  
 

(Grond)waterkwantiteit 

De waterhuishouding (oppervlakte- en grondwater) in Tubbergen en omgeving hangt nauw samen met de 
hoogteligging en helling van het terrein en met de opbouw van de ondergrond. Gemeente Tubbergen is 
onderdeel van drie stroomgebieden: de Dinkel (in het uiterste noordoosten), de Vecht (in de rest van het 
noorden) en de Stadregge (overig deel van de gemeente). Het oppervlaktewater stroomt, met uitzondering 
van het stroomgebied van de Dinkel, van oost naar west/zuidwest. In het noordoosten van de gemeente 
(rond de stuwwal van Ootmarsum) ontspringt een aantal beken, zoals de Mosbeek. In het huidige 
bestemmingsplan zijn (belangrijke) watergangen met een waterafvoerende functie (als ‘water’) opgenomen 
en is "water met landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde" opgenomen. 
 
Het grondwatersysteem in gemeente Tubbergen wordt in belangrijke mate bepaald door natuurlijke 
factoren. In de hoger gelegen delen van de gemeente (zoals het noordoosten) is de grondwaterstand lager 
(veelal meer dan 1,25 m diep) dan in het (noord)westen (op veel plaatsen 0-0,75 m diep). In de lager 
gelegen delen van de gemeente is sprake van kwel. Op diverse plaatsen zijn natuurwaarden afhankelijk 
van deze kwel, zoals eerder aangegeven. Over de stuwwal van Ootmarsum loopt een 
grondwaterscheiding die het gebied qua waterhuishouding in tweeën deelt. Dit is, zoals zojuist 
aangegeven, enerzijds het stroomgebied van de Dinkel (water stroomt richting Duitsland) en anderzijds 
stroomt het water richting het zuidwesten. Nabij beken is de lokale grondwaterstroming naar deze 
beken gericht. 
 
De belangrijkste autonome ontwikkeling ten aanzien (grond)waterkwantiteit is klimaatverandering. Deze 
leidt onder andere tot hogere temperaturen en een verandering in neerslagpatronen en heeft hiermee 
grote effecten op het watersysteem. In de toekomst moet meer rekening gehouden worden met 
wateroverlast door hevigere neerslag (meer piekbuien) en watertekorten voor landbouw en natuur door 
langdurige periodes van droogte. Maatregelen op gebied van waterhuishouding zijn mogelijk nodig om het 
buitengebied goed te blijven laten functioneren. 
 

5.3.2  Effectbeoordeling 

Bodem- en (grond)waterkwaliteit 

Zoals hiervoor aangegeven geldt voor de gehele gemeente dat de bodemkwaliteit voor zowel de boven- 
als ondergrond als 'schoon' kan worden aangemerkt. Een aantal locaties in het buitengebied is 
aangemerkt als ‘verdacht’. Enkele van deze liggen in of nabij (agrarische) bouwpercelen. Wanneer hier 
graafwerkzaamheden plaatsvinden moet op een andere manier dan met de bodemkwaliteitskaart worden 
aangetoond wat de kwaliteit is van de grond voordat deze hergebruikt of afgevoerd kan worden. 
Voorkomen moet worden dat aanwezige verontreinigingen zich verplaatsen.  
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Gezien de schone bodem in het overgrote dele van de gemeente en het (zeer) lage aantal verdachte 
locaties in het buitengebied, wordt de kans op een negatieve invloed op de bodem zeer laag ingeschat. 
Verder worden de voormalige vuilstorten nabij Vasse ook in het nieuwe bestemmingsplan aangeduid als 
"vuilstortplaats". Hier mogen (en moeten) ook in de toekomst periodieke onderhoudswerkzaamheden 
plaatsvinden zonder aanlegvergunningen.  
 
Ook in het nieuwe bestemmingsplan wordt het grondwaterbeschermingsgebied rond de waterwingebieden 
opgenomen met de bijbehorende randvoorwaarden. Daarmee wordt gebruik dat de functie van 
waterwingebied kan aantasten uitgesloten. 
 
In de watertoets wordt samen met het waterschap nog gecontroleerd of er relevante effecten van het 
bestemmingsplan zijn te verwachten op de waterkwantiteit of –kwaliteit. De watertoets zorgt er voor dat het 
waterbelang in een vroeg stadium bij ruimtelijke plannen en besluiten wordt ingebracht, zodat het 
bestemmingsplan de waterdoelstellingen van het waterschap en de provincie niet belemmert. Het 
waterschap regelt zelf diverse zaken, zoals de aanleg van drainage en perceelssloten met een 
keurontheffing.  
 
Naar huidig inzicht hebben de voorziene ontwikkelingen geen onderscheidende invloed op de bodem- en 
(grond)waterkwaliteit. Beide alternatieven zijn niet onderscheidend ten opzichte van de referentiesituatie 
en krijgen een neutrale beoordeling (0). 
 
(Grond)waterkwantiteit 

De alternatieven bieden verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Alternatief 1 biedt de meeste 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Echter, in theorie kunnen de bouwpercelen n alternatief 2, 
en dus ook het verhard oppervlak, in het buitengebied evenveel vergroot worden als in alternatief 1. Deze 
extra ruimte kan alleen grotendeels niet gebruikt worden voor veeteelt. Door de toename van verhard 
oppervlak ontstaat lokaal een verminderde infiltratiecapaciteit. Deze toename van verharding vindt 
verspreid over het buitengebied plaats. Daarnaast is in het buitengebied voldoende infiltrerend oppervlak 
aanwezig om deze extra verharding te neutraliseren (nabij de diverse bedrijven die uit kunnen breiden). 
Een lokale verminderde infiltratiecapaciteit zal niet leiden tot negatieve effecten op de waterhuishouding. 
In het bestemmingsplan worden grotere waterlopen en beken vastgelegd (water met een waterafvoerende 
functie) en ook beeklopen met een hoge landschappelijke of natuurlijke waarde (de zogenaamde 
waterparels), zodat bescherming van deze wateren wordt geborgd op bestemmingsplanniveau.  
 
Ten aanzien van klimaatverandering is het relevant dat de aangewezen bergingsgebieden in het 
bestemmingsplan worden voorzien van een gebiedsaanduiding (‘milieuzone - waterbergingsgebied’). In 
het huidige bestemmingsplan worden deze niet specifiek aangeduid. Zo is met meer zekerheid geborgen 
dat de verwachte toename in piekbuien (en mogelijk ook droogte) het hoofd kan worden geboden. 
Zoals hiervoor aangegeven wordt in de watertoets samen met het waterschap gecontroleerd of er 
relevante effecten van het bestemmingsplan zijn te verwachten op de waterkwantiteit of –kwaliteit.  
Naar huidig inzicht hebben de voorziene ontwikkelingen geen onderscheidende invloed op de oppervlakte- 
en grondwaterkwantiteit. Beide alternatieven krijgen een neutrale beoordeling (0) ten aanzien van 
oppervlakte- en grondwaterkwantiteit. 
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5.4 Verkeer 

5.4.1 Referentiesituatie 

De gemeente kent een aantal provinciale wegen. Deze wegen beschikken over het algemeen over twee 
rijbanen en vrijliggende fietspaden of een parallelweg waar langzaam verkeer gebruik van moet maken. Er 
zijn geen knelpunten qua verkeerscapaciteit van wegen in de gemeente bekend.  
 
In relatie tot de geboden ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan buitengebied is vooral de 
veiligheidssituatie op (smalle) buitenwegen als gevolg van mogelijk toenemend en zwaarder landbouw- en 
vrachtverkeer (ten gevolge van de vergroting van bedrijven) relevant. Gezien de omvang van agrarische 
activiteit in het buitengebied van Tubbergen en de kleinschaligheid van het landschap (smalle wegen en 
veel begroeiing), zijn er in de huidige situatie diverse situaties aanwezig waar landbouw- en vrachtverkeer 
regelmatig samenkomt met bijvoorbeeld fietsers op relatief smalle wegen. Een voorbeeld dat recent 
(februarie 2013) onder de aandacht is gebracht in de gemeenteraad is de verkeersveiligheid op de 
parallelweg van de N343 bij Fleringen (bron: http://tubbergen.nieuws.nl/111910). Na aanpassing van deze 
weg is geen belijning aangebracht en zijn diepe sleuven ontstaan naast de weg, waardoor uitwijken lastig 
is en gevaarlijk. Veel landbouwverkeer en ook fietsers maken gebruik van deze weg. Met name in het 
voorjaar en de zomer is er veel gezamenlijk gebruik van landbouwverkeer en fietsers op deze en andere 
wegen in het buitengebied. 
 
De gemeente regelt haar verkeersveiligheid buiten het bestemmingsplan om. Zij heeft een Gemeentelijk 
Verkeersveiligheidsplan 2004-2014 (goudappel Coffeng, 2004) waarmee zij de dalende trend van het 
aantal verkeersongevallen wil borgen. Dat plan is in 2009 geactualiseerd. Het plan bevat een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma met projecten om de veiligheid te vergroten, zoals uniformering van inritten en 
snelheidsbeperkende maatregelen. 
 
In de Kadernota 2012 (Gemeente Tubbergen, 2012) geeft de gemeente aan dat men zich de komende 
jaren vooral op verkeerseducatie wil richten (o.a. via ‘samenwerking verkeersveiligheid Twente’) en minder 
op infrastructurele maatregelen. Echter, wel zal men doorgaan met inrichting volgens het principe van 
duurzaam veilig. Concrete maatregelen zijn onder andere het nemen van snelheidsremmende 
maatregelen, aanleg van veilige fietsroutes en het aanbrengen van juiste wegmarkeringen.  
 

5.4.2  Effectbeoordeling 

Zoals hiervoor aangegeven regelt de gemeente de verkeersveiligheid buiten het bestemmingspan 
buitengebied om. Het bestemmingsplan faciliteert wel kleine aanpassingen aan infrastructuur indien nodig 
door het opnemen wijzigingsbevoegdheden om agrarische gebiedsbestemmingen te kunnen wijzigen naar 
‘Water’, ‘Verkeer’ en ‘Groen’ en omgekeerd. Op deze manier kunnen de maatregelen die nodig zijn om de 
verkeersveiligheid te verbeteren relatief eenvoudig worden doorgevoerd.  
 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw die het bestemmingsplan geeft kunnen zorgen voor 
extra vervoersbewegingen in het buitengebied. Met name vrachtverkeer en overige zware voertuigen 
kunnen op smalle binnenwegen zorgen voor onveilige verkeerssituaties wanneer deze voertuigen tegelijk 
op de weg zijn met kwetsbare weggebruikers als fietsers. 
 
In theorie kan de toename van zwaar verkeer in alternatief 1 hoog zijn als gevolg van de flinke groei van 
de landbouw in dit alternatief. Nieuwvestiging wordt echter niet of nauwelijks mogelijk gemaakt, waardoor 
er weinig of geen nieuwe locaties bij zullen komen waar zwaar verkeer naartoe moet.  
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Daarnaast neemt het aantal locaties waar landbouw- en vrachtverkeer naartoe moet af door de 
doorgaande vermindering van het aantal landbouwbedrijven. Wel zullen de verkeersstromen naar de 
overblijvende bedrijven (als gevolg van schaalvergroting) in intensiteit toenemen. In het nieuwe 
bestemmingsplan zal dit al deels zijn beslag krijgen door omzetting van diverse agrarische bouwpercelen 
in de functie wonen. Buiten het bestemmingsplan om voert de gemeente via verschillende wegen beleid 
uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
Alternatief 2 kan leiden tot een zeer beperkte toename van verkeer. Het effect hiervan op de 
verkeersveiligheid in het buitengebied is zeer klein en niet onderscheidend ten opzichte van de 
referentiesituatie. Alternatief 1 krijgt, in samenhang bezien met de veiligheidmaatregelen die de gemeente 
treft buiten het bestemmingsplan om en de doorgaande afname van het aantal agrarische bedrijven, een 
licht negatieve beoordeling (0/-) ten aanzien van verkeersveiligheid. Alternatief 2 krijgt een neutrale 
beoordeling (0). 
 

 
5.5 Geur 

NB: zie aanvulling op het MER voor een aanvulling op het aspect geur. 

 
5.5.1 Referentiesituatie 

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en kan daardoor gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengen. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde 
ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld 
spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten 
buitenshuis. Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet hier rekening mee worden gehouden. In het 
geval van het bestemmingsplan buitengebied voor Tubbergen gaat het om geuremissie uit stallen.  
 
De gemeente heeft geen eigen geurbeleid opgesteld. In het huidige bestemmingsplan zijn ook geen 
regelingen opgenomen die de geursituatie in de gemeente reguleren. De gemeente voert het beleid uit 
van de provincie en hanteert de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).  
 
De Wgv maakt onderscheid in concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. In 
concentratiegebieden zijn voor vergunningverlening hogere geurbelastingen toegestaan dan daarbuiten. 
Gemeente Tubbergen is aangemerkt als concentratiegebied (net als de rest van Twente). In de gemeente 
geldt een norm van 14 ouE/m3 (odour units per m3 lucht) voor geurgevoelig objecten (zoals woningen) 
buiten de bebouwde kom en 3 ouE/m3 binnen de bebouwde kom. De wet biedt wel een mogelijkheid om 
van de gestelde normen af te wijken binnen een bepaalde bandbreedte. Dat kan met een goed 
onderbouwde gemeentelijke verordening, maar hier beschikt de gemeente niet over. 
 
De provincie Overijssel hanteert onder andere de uitgangspunten dat er geen geuronderzoek nodig is als 
er geen relevante bronnen zijn die gezamenlijk meer dan 1*106 ouE per uur uitstoten en dat Gedeputeerde 
Staten een geuronderzoek kunnen verlangen op basis van het klachtenpatroon (Beleidsregel geurhinder 
Provincie Overijssel, geraadpleegd mei 2013). 
 
Wanneer uit wordt gegaan van bovengenoemde grens van 1*106 ouE per uur (278 per seconde), zijn er, 
op basis van het vergunningenbestand van de gemeente van maart 2013, verspreid in de gemeente zeer 
veel bedrijven met geurrelevante stallen aanwezig. Het betreft iets minder dan 30% van de stallen in de 
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gemeente (circa 670 van de bijna 2300 stallen), wanneer wordt uitgegaan van het daadwerkelijke aantal 
aanwezige dieren (bij de vergunde situatie gaat het om circa 770 stallen).  
Dit is ook logisch, aangezien de gestelde emissie voor geurrelevante bronnen (stallen) al wordt bereikt bij 
bijvoorbeeld het houden van 12 tot 18 vleesvarkens, afhankelijk van het gehanteerde staltype (Alterra, 
Wageningen, 2009). 

 

In Afbeelding 15 zijn de bedrijven weergegeven met stallen met een geuremissie van meer dan 1*106 ouE 
per uur. Dergelijke stallen komen overal in de gemeente voor, waarbij de dichtheid het hoogst is in het 
noordwesten (landbouwontwikkelingsgebied) en het laagst in het noordoosten (natuurgebied). Het betreft 
uitsluitend (op een enkele geiten- of schapenhouderij na) intensieve veehouderijen (varkens, pluimvee en 
intensieve rundveehouderij), waarbij het in de meeste gevallen om varkenshouderijen gaat. In Afbeelding 
5-17 is onder andere de ligging van bedrijven met varkens te zien. 
 
In de huidige situatie (onder het huidige bestemmingsplan) is er in de twee 
landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente veel uitbreidingsmogelijkheid voor intensieve veehouderij 
(wijzigingsbevoegdheid tot 3 ha bouwblok). Deze mogelijkheden worden in de huidige situatie veelal niet 
benut. 
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Afbeelding 5-14 Geurrelevante bedrijven volgens Beleidsregel geur provincie Overijssel 

 
De gemeenteraad van Tubbergen benoemt in haar vergaderingen van 2011 enkele knelpunten op het 
gebied van de geur die ontstaan door ligging nabij veehouderijen. Deze steken vooral de kop op bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen op locaties met een hoge geurbelasting, waardoor deze plannen niet of 
gedeeltelijk door kunnen gaan. De raad benoemt de situaties bij een nieuw te realiseren bedrijventerrein in 
Reutum, een woningbouwlocatie bij Fleringen en bedrijventerrein Tubbergen/Herenbrink.  
 
De gemeente heeft onderzocht of deze knelpunten opgelost kunnen worden door het vaststellen van een 
geurverordening voor deze locaties, waarmee lokaal van de landelijke geurnorm afgeweken kan worden. 
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Aangezien de gevolgen van een dergelijke verordening (precedentwerking; gevolgen omwonenden en 
veehouderijen) niet helemaal helder zijn, wordt een dergelijke verordening niet opgesteld. 
 
Op basis van het geuronderzoek van Provincie Overijssel (Alterra, Wageningen, 2009) blijkt dat binnen de 
gemeente Tubbergen in een beperkt aantal gevallen hinder ontstaat door cumulatie van geur 
(achtergrond- + voorgrondwaarde). In de huidige situatie geldt voor 8% van de geurgevoelige objecten 
binnen de bebouwde kom (iets meer dan Overijssel gemiddeld) en 5% buiten de bebouwde kom (iets 
minder dan Overijssel gemiddeld) dat er sprake is van een overschrijding van de cumulatieve norm. 
Sinds dit onderzoek is de totale geuremissie van veehouderijen in Tubbergen echter wel aanzienlijk 
afgenomen aangezien intensieve bedrijven moeten voldoen aan Besluit Huisvesting en in een aantal 
gevallen de IPPC-richtlijn. De berekeningen in het betreffende geuronderzoek zijn gebaseerd op 
diergegevens uit 2006. In dit jaar hadden de veehouderijen in gemeente Tubbergen gezamenlijk een 
geuremissie van circa 2,7 miljoen ouE per seconde. In 2013 bedraagt de totale emissie circa 2,3 miljoen 
ouE per seconde. De geurbelasting op geurgevoelige objecten is vrijwel zeker afgenomen in de afgelopen 
jaren. 
 
Vergunningverlening wordt echter gebaseerd op normen voor individuele ontwikkelingen uit de Wet 
geurhinder (directe hinder in de omgeving; voorgrondwaarde). Gemeente Tubbergen heeft besloten dat de 
standaardnormen uit de Wgv voor vergunningverlening van nieuwe situaties in het algemeen voldoende 
bescherming bieden. Indien zich knelpunten voordoen wordt op maat bekeken of hier iets aan gedaan kan 
en moet worden (zie hiervoor genoemde voorbeelden in Reutum, Fleringen en Tubbergen). Meestal is een 
bronmaatregel (bijvoorbeeld luchtwasser) mogelijk om de hinder te beperken of weg te nemen. 
 

5.5.2  Effectbeoordeling 

In beide alternatieven is uitbreiding van bestaande agrarische bedrijven mogelijk. Indien deze 
mogelijkheden worden benut, zal de geurhinder in de gemeente waarschijnlijk toenemen. 
 
De (theoretische) groei in alternatief 1 zal zorgen voor meer geurrelevante bedrijven dan in de 
referentiesituatie en hoogstwaarschijnlijk ook meer geurgevoelige objecten die te maken krijgen met een 
overschrijding van de norm als gevolg van cumulatie van geuremissies. 
 
Op basis van het geuronderzoek van Provincie Overijssel (Alterra, Wageningen, 2009) blijkt zoals 
aangegeven in de huidige situatie geldt dat de norm voor geurbelasting als gevolg van cumulatie wordt 
overschreden voor respectievelijk 8% en 5% van de geurgevoelige objecten binnen en buiten de 
bebouwde kom. In hetzelfde onderzoek zijn ook ontwikkelingsscenario’s doorgerekend. Het meest 
maximale scenario in het onderzoek dat het dichtst bij alternatief 1 van dit planMER komt (scenario 2A: 
maximale groei van bedrijven binnen de individuele geurnormen; wet wordt dus niet overschreden), laat 
een stijging zien van het aantal overschrijdingen van de norm als gevolg van cumulatie naar respectievelijk 
10% en18% van de geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom. 
 
De ontwikkeling van alternatief 2 kan leiden tot een beperkte toename van het aantal overschrijdingen. Per 
saldo vindt er namelijk geen groei plaats van intensieve veehouderij, met uitzondering van legkippen en 
vleeskalveren (beide 10% per saldo).  
 
Zoals aangegeven wordt de vergunningverlening voor uitbreiding van veehouderijen gebaseerd op 
geurnormen voor individuele ontwikkelingen uit de Wgv en heeft Gemeente Tubbergen besloten dat deze 
normen in het algemeen voldoende bescherming bieden. Dit is ook het geval in de nieuwe situatie.  
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In het bestemmingsplan worden geen generieke maatregelen opgenomen die de geurbelasting in de 
gemeente omlaag brengen (zoals randvoorwaarden op basis van een zonering). Mogelijke knelpunten 
worden op maat bekeken. Daarbij moet wel aangegeven worden dat de gemeente ook geen 
geurverordening opstelt die het eenvoudig mogelijk maakt de geurnormen uit de Wgv op te rekken. 
Daarmee wordt wel het risico op piekbelastingen verkleind. 
 
De geboden ontwikkelingsmogelijkheden in alternatief 1 leiden mogelijk tot een behoorlijke stijging van het 
aantal geurgehinderden als gevolg van een hogere cumulatieve geurbelasting. Deze stijging is mogelijk 
zonder de individuele geurnormen te overschrijden. Alternatief 1 scoort negatief (-) ten aanzien van het 
aspect geur. Alternatief 2 zorgt hooguit (zeer) beperkt, voor een stijging van de geurbelasting op 
geurgevoelige objecten en krijgt daarom een licht negatieve beoordeling (0/-). 
 
 

5.6  Luchtkwaliteit 

5.6.1 Referentiesituatie 

Achtergrondconcentratie 

In de huidige situatie vindt op basis van de Grootschalige concentratiekaarten van Nederland (GCN-
kaarten) in gemeente Tubbergen geen overschrijding plaats van de jaargemiddelde grenswaarden 
(normen) voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). De maximale waarden blijven zeer ruim onder de 
grenswaarden. Ditzelfde geldt voor de autonome ontwikkeling (2020). In Tabel 5 zijn de maximale 
concentraties in het plangebied weergegeven met de bijbehorende grenswaarden (de GCN-kaarten geven 
een gelijke fijnstofconcentratie voor 2012 en 2020). In Afbeelding 5-16 is de huidige 
achtergrondconcentratie voor fijnstof ook ruimtelijk weergegeven. In het algemeen geldt dat de 
achtergrondconcentraties van NO2 en PM10 in Nederland een dalende trend laten zien. De kans op 
overschrijdingen van de geldende normen wordt dan ook lager in de loop der jaren, tenzij de normen 
worden aangescherpt uiteraard.  

 

Tabel 5 Maximale concentraties uit GCN-kaarten en NSL-Monitoringstool, huidige situatie 2012 

 NO2 Jaargemiddeld 

[µg/m
3
] 

PM10 Jaargemiddeld 

[µg/m
3
] 

Grenswaarde 40 40 

Maximum GCN-kaart 2012 16,4 24,7 

Maximum GCN-kaart 2020 14,3 24,7 

 
Lokale bijdrage 

Voor de lokale concentratie van NO2 en PM10 is naast de achtergrondconcentratie ook de lokale bijdrage 
van bijvoorbeeld wegen en bedrijven relevant. Lokaal kan namelijk een hogere waarde optreden dan de 
gemiddelde waarde in een gebied van 1 bij 1 kilometer volgens de GCN-waarden.  
 
NO2-emissies van veehouderijen in de gemeente zijn niet relevant ten opzichte van de NO2-emissies van 
andere bronnen in en nabij de gemeente (zoals provinciale en rijkswegen). In deze paragraaf wordt hier 
dan ook niet nader op ingegaan. 
 
Veehouderijen kunnen wel relevant bijdragen aan de fijnstofconcentratie. Daarbij gaat het vooral om 
intensieve veehouderij, met name pluimvee. 
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Lokale bijdrage fijnstof 

Volgens de monitoringstool 2012 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) zijn er geen overschrijdingen van 
de fijnstofnormen op gevoelige bestemmingen (zoals woningen) in de gemeente Tubbergen waar een 
veehouderij aan bijdraagt. Dat neemt niet weg dat het de moeite waard is om te kijken in welke mate 
veehouderijen in gemeente Tubbergen lokaal kunnen bijdragen aan de concentratie fijnstof. 
 

Verspreid in gemeente Tubbergen bevinden zich intensieve veehouderijen. Voor pluimvee, de meest 
relevante diercategorie voor fijnstof, gaat het volgens de vergunningcijfers van maart 2013 om circa 35 
bedrijven die op bedrijfsmatige wijze pluimvee houden (vanaf 3 a 4 NGE vergund). Daarvan bevinden zich 
er 14 in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) en enkele in extensiveringsgebied, zie Afbeelding 5-15. 
Een enkel bedrijf ligt nabij de bebouwde kom van het dorp Geesteren (direct ten oosten van het westelijke 
LOG). Deze bedrijven zorgen voor een verhoging van de fijnstofconcentratie in de directe omgeving (zie 
onderstaand kader voor een toelichting op de omvang en aard van dit effect). Ook varkenshouderijen 
kunnen relevant zijn voor de fijnstofconcentratie in de directe omgeving, vooral wanneer geen 
‘nabehandelingstechnieken’ (bijv. luchtwassers) worden toegepast. In onderstaand kader is een het effect 
van een varkenshouderij op de omgeving ten aanzien van fijnstof met een voorbeeld toegelicht. 
 

Effect veehouderijen op fijnstofconcentratie in omgeving 

Hoge concentraties fijnstof als gevolg van veehouderijen zijn vooral lokaal en kunnen direct buiten het bouwperceel 

zorgen voor een overschrijding van de grenswaarden, met name zonder nabehandelingstechnieken om de lucht 

schoner te maken (zoals een luchtwasser). Een overschrijding is echter pas erg als deze plaatsvindt bij een gevoelige 

bestemming (zoals een woning).  

Een standaard stal (zonder luchtwasser) van een gesloten varkensbedrijf met 750 zeugen en bijbehorend aantal biggen 

en vleesvarkens heeft op 10 meter van de inrichting bijvoorbeeld een bijdrage van 20 µg/m3 fijnstof (Arcadis, 2008). Op 

die afstand is er sprake van een overschrijding van de norm (20+24,7 µg/m3). De kans dat zich op 10 meter van een 

dergelijke stal een gevoelige bestemming bevindt is echter klein (dan zou de stal in ieder geval op de erfgrens moeten 

staan). De bijdrage van de stal neemt zeer snel af als functie van de afstand. Op 50 meter afstand is de bijdrage nog 

maar 1 à 2 µg/m3.  

Met de toepassing van een luchtwasser zijn de emissies en daarmee de bijdragen in de omgeving fors minder (meestal 

meer dan 70% lager, afhankelijk van type luchtwasser) en treden er in Tubbergen nergens overschrijdingen van de 

grenswaarden op, ook niet vlak bij de inrichting. 

 
In de huidige situatie (onder het huidige bestemmingsplan) is er in de twee 
landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente veel uitbreidingsmogelijkheid voor intensieve veehouderij 
(wijzigingsbevoegdheid tot 3 ha). Deze mogelijkheden worden echter nauwelijks benut. Indien een bedrijf 
uit wil breiden, moet zij voldoen aan Besluit huisvesting veehouderij en ammoniak. De eisen aan stallen 
volgens dit besluit  zorgen ook voor lage fijnstofemissies, naast een lage ammoniakuitstoot (een stal moet 
‘BBT’ zijn; anders moet een gemeente de vergunning weigeren). 
 
In de autonome situatie is de lokale bijdrage van veehouderijen gelijk aan de huidige situatie, aangenomen 
dat intensieve veehouderijen in de huidige situatie (2013) voldoen aan het Besluit huisvesting veehouderij 
en ammoniak. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens om in 2014 het Besluit huisvesting 
uit te breiden met emissiewaarden voor fijn stof, zodat gemeenten deze ook kunnen gebruiken bij de 
beoordeling of een stal ‘BBT’ is, naast de toegestane emissiewaarden voor ammoniak 
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/fijn-stof/knelpunten/). 
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Afbeelding 5-15 Pluimveehouderijen en reconstructiegebieden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.2  Effectbeoordeling 

NB: zie aanvulling op het MER voor beoordeling invloed mestvergisting op fijnstof 

 
Alternatief 1 maakt een forse verhoging van het aantal dieren in de gemeente mogelijk. In alternatief 2 is 
deze verhoging per saldo maximaal 10% en niet voor alle diercategorieën. 
 
NO2-concentraties in relatie tot gevoelige bestemmingen 

De NO2-concentraties op en rond veehouderijen zijn verwaarloosbaar ten opzichte van andere bronnen. 
Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de NO2-concentraties daarom niet of nauwelijks bij de 
ontwikkelingen van veehouderijen. Het effect van beide alternatieven wordt daarom als neutraal 
beoordeeld (0).  
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PM10-concentraties in relatie tot relevante bestemmingen 

Zoals in de vorige subparagraaf aangegeven zijn er in de referentiesituatie geen overschrijdingen van de 
normen voor fijnstof ter plaatse van relevante/gevoelige bestemmingen.  
 
In beide alternatieven zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij de enige relevante 
mogelijkheid tot verhoging van de fijnstofconcentratie. Met name pluimveehouderijen kunnen bijdragen 
aan een lokaal hoge fijnstofconcentratie. In de zeer directe omgeving van veehouderijen kan de 
concentratie in theorie meer dan verdubbelen in alternatief 1. Met name in 
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) kunnen intensieve veehouderijen flink groeien, tot maximaal 3 
hectare bouwperceel via een wijzigingsbevoegdheid (net als in het huidige bestemmingsplan). In 
gemeente Tubbergen bevinden zich zoals zojuist aangegeven circa 35 actieve (bedrijfsmatige) 
pluimveehouderijen, waarvan 14 in een LOG. 
 
In alternatief 2 is er per saldo een lage groei mogelijk. Van de diercategorieën die groeien, is alleen de 
categorie legkippen relevant ten aanzien van fijnstof. De kleine per saldo groei betekent dat er slechts op 
enkele plaatsen een substantiële groei van het aantal dieren mogelijk is (of op meerdere plaatsen een 
kleine groei).  
 
Gezien de zeer lage achtergrondconcentratie van fijnstof in de gemeente, het ontbreken van 
knelpuntsituaties waar veehouderijen aan bijdragen in de referentiesituatie, de (deels volgens het besluit 
huisvesting verplichte) technische verbeteringen aan stallen en de beperkte invloedsafstand van 
veehouderijen qua verhoging van de fijnstofconcentratie, is het niet aannemelijk dat er op het gebied van 
fijnstof overschrijdingen zullen optreden op gevoelige bestemmingen (woningen) in de omgeving van 
veehouderijen. Dat geldt voor beide alternatieven, waarbij de kans op overschrijdingen in alternatief 1 wel 
hoger is dan in alternatief 2.  
 
De algehele concentratie fijnstof kan enigszins toenemen in de gemeente als alle bedrijven maximaal 
uitbreiden (mede gezien de verspreide ligging van de bedrijven). Dat geldt vooral voor alternatief 1. 
Het effect van alternatief 1 op de concentratie fijnstof in relatie tot gevoelige bestemmingen wordt 
beoordeeld als licht negatief (0/-), in verband met de (in theorie) mogelijke algehele stijging van de 
concentratie fijnstof. Alternatief 2 krijgt een neutrale beoordeling (0). In de aanvulling op het MER is deze 
beoordeling van alternatief 2 veranderd in licht negatief (0/-) als gevolg van mogelijke effecten van 
mestvergisters. De licht negatieve score is ook weergegeven in de samenvattende tabel met effectscores 
in paragraaf 5.9. 
 

5.7  Gezondheid 

De gezondheid van mensen kan op verschillende manieren beïnvloed worden door effecten vanuit de 
omgeving. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 wordt gezondheid in dit MER enerzijds onderzocht aan de 
hand van mogelijke cumulatieve effecten ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid en geur en anderzijds door 
na te gaan of risico’s op zoönosen groter worden (van dieren op mensen overdraagbare ziektes). Voor het 
inschatten van mogelijke gezondheidsrisico’s die op kunnen treden als gevolg van de in het 
bestemmingsplan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden is een gesprek gevoerd met GGD Twente in 
juli 2012. 
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5.7.1 Referentiesituatie 

Cumulatie van effecten op de leefomgeving 

In paragraaf 5.5 en 5.6 is de referentiesituatie ten aanzien van geur en luchtkwaliteit beschreven. In de 
directe omgeving van intensieve veehouderijen, met name pluimveehouderijen, kan een verhoging van de 
concentratie fijnstof optreden. In de referentiesituatie zijn er voor luchtkwaliteit geen probleemsituaties. 
Zoals aangegeven in paragraaf 5.6.1 bedraagt de hoogste (achtergrond)concentratie fijnstof ongeveer 25 
microgram/m3. De norm bedraagt 40 microgram/m3. In Afbeelding 5-16 zijn deze locaties zichtbaar in het 
noordwesten en zuidwesten van de gemeente, beide gelegen bij een provinciale weg. 
 

Afbeelding 5-16 Geluidniveau rond provinciale wegen en huidige concentratie fijnstof 

Bron: gebaseerd op Atlas van Overijssel, via: http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/atlasoverijssel/atlasoverijssel.html 

 
Ten aanzien van geluid worden geen relevante effecten verwacht als gevolg van de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het huidige geluidniveau kan 
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echter wel een rol spelen ten aanzien van gezondheid wanneer het gaat om cumulatie van effecten met 
luchtkwaliteit en geurhinder. De gemeente kent geen snelwegen of spoorwegen. Enkel provinciale wegen. 
Deze vormen de maatgevende bron van geluid in de gemeente. In Afbeelding 5-16 is het geluidsniveau 
langs de provinciale wegen (etmaalwaarde; Lden) in de gemeente weergegeven in combinatie met de 
huidige concentratie fijnstof. 
Langs de provinciale wegen liggen veel woningen (honderden) met een geluidwaarde op de gevel boven 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (metingen van 2011). Uiteraard betreft het veel woningen in de 
kernen, maar ook in het buitengebied liggen, zonder uitzondering, veel woningen nabij provinciale wegen.  
 
Wanneer puur naar individuele normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) worden deze niet of 
nauwelijks overschreden. Wel worden deze normen echter op diverse locaties binnen en buiten de 
bebouwde kom overschreden wanneer wordt gekeken naar de cumulatieve geurbelasting. 
 
Daarbij komt dat de GGD in het gesprek met de gemeente Tubbergen heeft aangegeven dat zij er in de 
door haar gehanteerde methodiek voor ‘Gezondheid Effect Screening’(GES) dat een geurbelasting van 
meer dan 6 geureenheden per m3 lucht (ouE/m3) per individueel bedrijf een ongewenste 
gezondheidsbelasting oplevert. Dat is fors lager dan de reguliere norm van 14 ouE/m3 die geldt voor 
‘concentratiegebied’ op basis van de Wgv, zoals het buitengebied van Tubbergen (norm is 3 ouE/m3 voor 
bebouwde kom in Wgv). 
 
Met name in de directe omgeving van intensieve veehouderijen komen hogere belastingen van fijnstof en 
geur samen. In het noordwesten is de concentratie van intensieve veehouderijen het hoogst. Daar ligt een 
landbouwontwikkleingsgebied. Dit beeld is te zien in Afbeelding 5-17, waarin twee belangrijke vormen van 
intensieve veehouderij zijn weergegeven (pluimvee en varkens). Direct langs provinciale wegen komen 
hoge geluidbelastingen samen met verhoogde fijnstofconcentratie. De provinciale weg die van het 
zuidoosten naar het noordwesten van de gemeente loopt is een van de drukste wegen in de gemeente. 
Al met al kan gesteld worden dat in het noordwesten van de gemeente, met name nabij provinciale wegen, 
de meeste effecten van luchtkwaliteit, geluid en geur samenkomen.  Daar is de situatie qua gezondheid 
het minst goed in de gemeente wanneer cumulatie van deze effecten wordt gekeken. 
 
Zoönosen en MRSA 

Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens overgedragen kunnen worden. Dit zijn onder meer Q-koorts en 
vogelgriep. Er zijn geen bekende besmettingen van bedrijven met Q-koorts bekend in het buitengebied 
van Tubbergen. In nabijgelegen gemeenten (o.a. Dinkelland en Hof van Twente) zijn wel gevallen bekend. 
MRSA (Meticillineresistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die resistent is voor bepaalde typen 
antibiotica (meticilline), ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd. MRSA kan ook voorkomen bij 
slachtveebedrijven, zoals kalveren en varkens. De besmetting van dier op mens kan optreden door 
intensief contact tussen mens en dier. Risico’s op verspreiding van deze bacterie-infectie kunnen verkleind 
worden door goede hygiëne in de bedrijfsvoering van de veehouders. Verder blijkt uit onderzoek van het 
IRAS (2011) dat in de nabijheid van veehouderijbedrijven verhoogde concentraties endotoxinen aanwezig 
kunnen zijn. Deze stoffen kunnen leiden tot effecten op de luchtwegen. 
 
Exacte risico’s ten aanzien van zoönosen, MRSA en andere ziektes/aandoeningen die samenhangen met 
veehouderijen zijn moeilijk in te schatten. Hiervoor zijn gedetailleerde gegevens nodig over zogenaamde 
blootstellinggegevens op een laag schaalniveau. Het schaalniveau van het bestemmingsplan is te hoog 
om hier zinnige uitspraken in detail over te doen. Daarnaast is de relatie tussen dierziektes en de 
volksgezondheid nog een relatief nieuw onderzoeksonderwerp waarover veel verschillende ideeën 
bestaan. 
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Relevant is in ieder geval of er veel woningen nabij intensieve veehouderijen liggen. Hiertoe is op advies 
van de GGD (na een gesprek met de gemeente in het kader van dit planMER) een kaart gemaakt met een 
cirkel van 250 meter rond intensieve veehouderijen, inclusief de bedrijven die geen intensieve hoofdtak 
hebben. Ook bedrijven met schapen of geiten als hoof- of neventak zijn (i.v.m. Q-koorts) op de kaart gezet 
(zie Afbeelding 5-17). Als woningen verder dan 250 meter van een stal liggen, is het risico op overbrenging 
van ziektes klein. Voor de volledigheid zijn ook overige veehouderijen weergegeven in verband met 
minder bekende ziektes/aandoeningen die eventueel ook in verband kunnen worden gebracht met 
veehouderijen. 

Afbeelding 5-17 Ligging relevante veehouderijen ten aanzien van zoönosen en MRSA 

 
In de huidige situatie liggen verspreid door de gemeente zeer veel bedrijven met een relevant type vee ten 
aanzien van verspreiding/overbrenging van ziektes. Met name in het noordwesten (in het LOG) liggen zeer 
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veel relevante bedrijven dicht bij elkaar. Voor de meerderheid van de bebouwde kommen in de gemeente 
geldt dat deze overlappen met één of meerdere cirkels van 250 meter rond relevante bedrijven. Ook zijn 
burgerwoningen in het buitengebied relevant voor de bepaling van eventuele risico’s op verspreiding van 
zoönosen of MRSA. Deze woningen liggen verspreid door het buitengebied, net als de relevante 
veehouderijen. Buiten de ligging van de meest relevante bedrijven geldt voor gemeente Tubbergen in het 
algemeen dat er door het hele buitengebied veel veehouderijen aanwezig zijn, waaronder veel kleine en 
middelgrote bedrijven.  
 
Samenvattend sluit de huidige ligging van intensieve veehouderijen en schapen-/geitenhouderijen ten 
opzichte van burgerwoningen de risico’s op verspreiding van zoönosen of MRSA niet uit. Ook de hoge 
dichtheid van veehouderijen in de gemeente in het algemeen zorgt mogelijk voor risico’s (zoals kans op  
verhoogde concentraties endotoxinen). 
 

5.7.2  Effectbeoordeling 

NB: zie aanvulling op het MER voor beoordeling invloed (mest)vergisting op fijnstof, geur en geluid 

 
Cumulatie van effecten op de leefomgeving 

In paragrafen 5.5 en 5.6 zijn de effecten ten aanzien van geur en luchtkwaliteit beschreven. Gezien de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan, worden geen relevante effecten verwacht ten 
aanzien van geluid. Zoals in de vorige subparagraaf aangegeven kan het huidige geluidniveau wel een rol 
spelen ten aanzien van gezondheid wanneer het gaat om cumulatie van met effecten op luchtkwaliteit en 
geurbelasting. 
 
Alternatief 1 geeft veel ontwikkelingsruimte. Wanneer puur naar individuele normen voor geur en fijnstof 
(voor NO2 treden geen relevant effecten op) wordt gekeken (waar bedrijven op worden getoetst), worden 
er weinig of geen (nieuwe) knelpunten verwacht. Wel is er sprake van een algehele verslechtering van 
zowel de achtergrondwaarde voor geur als de achtergrondconcentratie fijnstof als gevolg van cumulatieve 
bijdragen van veehouderijen. 
 
Daarbij komt dat de GGD heeft aangegeven dat zij er van uitgaat dat een geurbelasting van meer dan 6 
geureenheden per m3 lucht (ouE/m3) per individueel bedrijf een ongewenste gezondheidsbelasting 
oplevert (reguliere norm is 14 ouE/m3 voor buitengebied van Tubbergen en 3 ouE/m3 voor bebouwde 
kom).  
 
In het geuronderzoek van Provincie Overijssel (Alterra, Wageningen, 2009) zijn ook situaties 
doorgerekend waarin wordt uitgegaan van een halvering van de geurnormen. Daarin wordt dus een norm 
van 7 ouE/m3 voor het buitengebied gehanteerd. Dat geeft een goede inschatting van het hanteren van 
een ‘norm’ van 6 ouE/m3 zoals voorgesteld door de GGD. Voor het meest maximale doorgerekende 
ontwikkelingsscenario scenario in het onderzoek simuleert het beste alternatief 1 van het planMER 
(scenario 2C van het geuronderzoek: maximale groei van bedrijven binnen de individuele geurnormen met 
halvering van de normen). Dit scenario laat een stijging zien van een overschrijding van de norm door 
gecumuleerde geurbelasting van 5% van de geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom naar 39% 
(18% bij het hanteren van de gewone norm van 14 ouE/m3). Voor de bebouwde kom stelt de GGD geen 
strengere ‘norm’ als indicatie voor een ongewenste gezondheidbelasting. Hiervoor treedt stijging op van 
8% naar 10% van de geurgevoelige objecten met een overschrijding van de norm als gevolg van 
cumulatie (scenario 2A van het geuronderzoek). 
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De (licht) negatieve effecten komen het zwaarst bij elkaar in gebieden met veel intensieve veehouderijen. 
In het noordwesten van de gemeente is de concentratie van intensieve veehouderijen het hoogst. (zie 
Afbeelding 5-17 voor ligging pluimvee- en varkenshouderijen). In dat deel van de gemeente ligt een 
landbouwontwikkelingsgebied. Daar krijgen intensieve veehouderijen, net als in het huidige 
bestemmingsplan, de mogelijkheid om het bouwblok uit te breiden naar 3 hectare via een 
wijzigingsbevoegdheid. Wanneer naar cumulatie van effecten wordt gekeken, is hier is de situatie qua 
gezondheid het minst goed in de gemeente, in het bijzonder nabij de (drukke) provinciale weg die door het 
noordwesten van de gemeente loopt welke zorgt voor lokaal hogere fijnstofconcentraties en 
geluidintensiteiten. 
 
Alternatief 2 laat voor geur een licht negatief en voor luchtkwaliteit een neutraal effect zien. Alternatief 2 
krijgt een neutrale beoordeling (0) ten aanzien van cumulatie van effecten op de leefomgeving. Alternatief 
1 krijgt een negatieve beoordeling (-) aangezien er negatieve effecten ten aanzien van geur en 
luchtkwaliteit (achtergrondwaarden/cumulatieve belastingen) optreden. In het noordwesten van de 
gemeente komen deze effecten het meest samen. Met name in de directe omgeving van de daar 
aanwezige provinciale weg zijn hier risico’s op een ongewenste gezondheidssituatie. 
 
Risico’s ten aanzien van zoönosen en MRSA 

Zoals onder de referentiesituatie aangegeven, zijn exacte risico’s ten aanzien van zoönosen en MRSA 
moeilijk te bepalen. Wel kan een inschatting gemaakt worden van de verandering in risico ten opzichte van 
de referentiesituatie door de volgende vragen te beantwoorden: 
– Verandert het aantal bedrijven (emissiepunten)? 
– Is de afstand tussen (de afzuiging van) stallen en woningen groter dan 250 meter? 
– Zijn er individuele (burger)woningen in het buitengebied? 
– Verandert de bestemming van oude bedrijfswoningen naar niet bedrijfsgebonden woningen? 
 
In geen van beide alternatieven neemt het aantal veehouderijen toe. Bestaande bedrijven mogen wel 
groeien. Het aantal (potentiële) emissiepunten neemt af, omdat 10 a 15 agrarische bouwblokken van 
(voormalige) veehouderijen worden omgezet in bouwblokken met hoofdfunctie wonen. 
In Afbeelding 5-17 zijn de relevante veehouderijen in verband met risico’s ten aanzien van zoönosen (en 
MRSA) voorzien van een cirkel van 250 meter. Zoals aangegeven onder de referentiesituatie liggen 
diverse bebouwde kommen binnen 250 meter van een bedrijf met als hoofd- of neventak intensieve 
veehouderij (pluimvee of varkens), schapen of geiten. Deze overlap met de aangegeven contouren vindt 
ook plaats in de MER-alternatieven. Dit geldt ook voor de mogelijke voor andere risico’s die optreden in de 
referentiesituatie als gevolg van de hoge dichtheid van veehouderijen in de gemeente in het algemeen 
zorgt (zoals kans op verhoogde concentraties endotoxinen). 
 
Verspreid door het buitengebied liggen burgerwoningen. In beide alternatieven worden even veel 
agrarische bouwblokken van (voormalige) veehouderijen (10 a 15 stuks) omgezet in bouwblokken met 
hoofdfunctie wonen.  
 
In de referentiesituatie sluit de ligging van intensieve veehouderijen en schapen- en geitenhouderijen ten 
opzichte van burgerwoningen de risico’s op verspreiding van zoönosen of MRSA niet uit. In de 
alternatieven neemt het aantal emissiepunten af, maar groeit het aantal burgerwoningen in het 
buitengebied. Per saldo worden beide alternatieven daarom beoordeeld als neutraal (0) ten opzichte van 
de referentiesituatie.  
 
Dit betekent echter niet dat risico’s op verspreiding van Zoönosen en MRSA (en andere mogelijke risico’s 
op ziektes/aandoeningen) geen aandacht verdienen.  
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In de referentiesituatie is dit onderwerp namelijk ook een aandachtspunt door de ligging van (intensieve) 
veehouderijen ten opzichte van woningen in zowel de bebouwde kom als verspreid in het buitengebied 
liggende woningen. Om de risico’s op zoönosen en MRSA te beperken kunnen diverse maatregelen 
getroffen worden. Deze zijn vaak op het bedrijfsniveau gericht. In hoofdstuk 7 wordt hier aandacht aan 
besteed. 
 
 

5.8  Ruimtegebruik 

Dit aspect gaat over de invloed van het nieuwe bestemmingsplan op de functionaliteit 
van/gebruiksmogelijkheden voor de functies landbouw, wonen en recreatie in het buitengebied. De 
gebruiksmogelijkheden voor deze functies worden onder andere bepaald door bevoegdheden en 
randvoorwaarden in het huidige bestemmingsplan, maar ook door de fysieke omgeving (is het gebied bijv. 
aantrekkelijk voor recreatie?) en de invloed op de omgeving (is er  milieugebruiksruimte voor en bepaalde 
ontwikkeling). Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin sprake is van zuinig ruimtegebruik in het 
buitengebied van Tubbergen. 
 

5.8.1 Referentiesituatie 

Landbouw 

In gemeente Tubbergen zijn landbouwgebieden verwoven met natuurgebieden, woonkernen, 
landschappelijke waarden en recreatieve functies. Over het algemeen is de landbouw in Tubbergen 
kleinschaliger dan in de rest van Nederland, net als in de overige gemeenten in Noordoost-Twente. Met 
name in het westen en zuiden van de gemeente zijn grotere bedrijven aanwezig. Daar liggen ook 
landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). De economische betekenis van de landbouw is nog steeds 
groot in Tubbergen, ook al is deze relatief afgenomen ten opzichte van andere sectoren. Daarnaast is de 
landbouw een belangrijk onderdeel van het landschap en heeft zij een grote rol in het onderhoud hiervan. 
 
De landbouw is verreweg de belangrijkste grondgebruiker in gemeente Tubbergen. Het aandeel 
cultuurgrond in de totale oppervlakte van de gemeente neemt volgens CBS wel af in de loop der jaren: van 
77% in 1998 (114 van de van 147 km2) naar 71% in 2012 (104 km2). Het grootste deel van deze grond 
was en is in gebruik als grasland (73 km2 in 1998 en 71 km2 in 2012). De overige landbouwgrond werd en 
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de teelt van snijmaïs (circa 30 km2) en in beperkte mate door overige 
akkerbouw en tuinbouw in de opengrond. Glastuinbouw komt nauwelijks voor. 
 
De grote meerderheid van de bedrijven in Tubbergen heeft als hoofdtak veehouderij (circa 95%). Een klein 
deel van de bedrijven heeft akkerbouw of tuinbouw als hoofdtak. Al decennia lang kan het grootste deel 
van de veehouderijen worden getypeerd als bedrijf met graasdieren (ruim 60%), waarbij rundvee (en 
daarbinnen melkvee) een grote overhand heeft. Schapen, geiten, paarden en pony’s worden op kleinere 
schaal gehouden. De overige veehouderijen hebben hokdieren als hoofdtak of betreffen een gemengd 
bedrijf van graasdieren en hokdieren (laatstgenoemde komt iets vaker voor).  
 
De aantallen landbouwbedrijven (827 in 1998 en 578 in 2012) en dieren in de gemeente en in heel 
Nederland dalen. Het aantal dieren per bedrijf stijgt (schaalvergroting). Het aantal bedrijven met hokdieren 
als hoofdtak daalt relatief sterker dan het aantal graasdierbedrijven en gemengde bedrijven. Ook het 
aantal hokdieren is sterker gedaald in de afgelopen 15 jaar dan het aantal graasdieren. Vooral als het gaat 
om varkens. Deze dalende trend in de varkensstapel is wel enigszins afgevlakt in de afgelopen jaren. De 
melkveestapel, de belangrijkste veecategorie in Tubbergen, is de afgelopen 10 jaar behoorlijk stabiel 
(krimp van slechts 2% in 10 jaar). 
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Veel bedrijven stoppen, omdat ze een te kleine omvang hebben voor een volwaardig inkomen en/of niet 
uit kunnen (of willen) breiden. Dat laatste kan bijvoorbeeld komen door randvoorwaarden uit de 
Reconstructiewet, de Natuurbeschermingswet of Besluit huisvesting (geen budget om betere 
staltechnieken toe te passen). 
 
De overblijvende agrarische bedrijven worden vaak groter. Dat kan door de huidige bedrijfsvoering uit te 
breiden met de vrijgekomen gronden en milieugebruiksruimte van stoppende bedrijven of door verbreding 
van het bedrijf met nevenactiviteiten. Zoals het verkopen van eigen producten, duurzame 
energieopwekking (mestvergisting) of het kleine schaal ontplooien van een toeristische functie. 
Nevenactiviteiten komen vaak aan bod als gevolg van marktontwikkelingen en strenger wordende 
milieuregelgeving ten aanzien van veehouderij. Ook voor het ontplooien van deze activiteiten is ruimte op 
het bouwblok nodig. Een andere optie is om het landbouwbedrijf niet uit te breiden, maar om een tweede 
inkomen te zoeken buiten het bedrijf (bijvoorbeeld in loondienst). 
 
De uitbreidingsmogelijkheden voor landbouwbedrijven in het huidige bestemmingsplan zijn exact gelijk (op 
enkele details in randvoorwaardenna ) aan de mogelijkheden die het voornemen biedt, zoals aangegeven 
in paragraaf 3.1.2. Dit betekent onder andere de mogelijkheid voor grondgebonden bedrijven van meer 
dan 35 NGE dat zij via een wijzigingsbevoegdheid een bouwblok van 2 hectare kunnen krijgen en 
intensieve veehouderijen een bouwblok van 3 hectare in een LOG en 1,5 hectare in een 
verwevingsgebied. 
 
Wonen 

Verspreid in het gehele buitengebied van de gemeente komen woningen voor. Uiteraard bij de agrarische 
bedrijven, maar er zijn ook honderden burgerwoningen aanwezig. Deze burgerwoningen zijn als zodanig 
aangeduid in het huidige bestemmingsplan. In veel gevallen zijn dit voormalige agrarische 
bedrijfswoningen. Wonen in het buitengebied van Tubbergen is een gewilde functie. Dit hangt onder meer 
samen met de hoge kwaliteit van het landschap in een groot deel van de gemeente.  
 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen in het huidige bestemmingsplan zijn gelijkwaardig aan de 
mogelijkheden die het voornemen biedt, zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2. Door de zeker doorgaande 
trend van stoppende bedrijven, komen er telkens nieuwe woonmogelijkheden bij in het buitengebied voor 
burgers. Onder voorwaarden mogen voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en –woningen worden 
vervangen door nieuwe woningen (rood voor rood)of mag een voormalige bedrijfswoning bewoond worden 
door burgers. De groei van burgerwoningen mag geen onevenredige belemmeringen met zich 
meebrengen voor bestaande agrarische bedrijven. 
 
Recreatie 

Het landschap van Tubbergen is erg aantrekkelijk voor recreanten en in het bijzonder het (noord)oostelijk 
deel. Het is een kleinschalig, afwisselend landschap met onder andere weilanden, houtwallen, beken, 
karakteristieke bebouwing en reliëf.  
 
Verspreid in het buitengebied zijn veel recreatieve voorzieningen aanwezig. Vanwege de aantrekkelijkheid 
voor recreanten zijn er diverse verblijfsaccommodaties aanwezig: campings (9 grote en 10-15 kleine bij de 
boer), recreatiewoningen (incl. een bungalowpark), pensions en groepsaccommodaties (vooral op 
kampeerboerderijen). Voor de negen grote campings en het bungalowpark zijn afzonderlijke 
bestemmingsplannen opgesteld. De kleinschalige campings worden gereguleerd op basis van de 
gemeentelijke Beleidsnota Kamperen Wet op de Openluchtrecreatie" (uitwerking van de Wet op de 
Openluchtrecreatie) 
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Het buitengebied kent een aantal kleine dagrecreatieve voorzieningen, waaronder kleine musea, 
kanoverhuur, sportvelden en ijsbanen. Ook liggen er veel paden voor wandelaars, fietsers en ruiters 
waarover routes zijn uitgezet.  
 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie in het huidige bestemmingsplan zijn gelijk aan de 
mogelijkheden die het voornemen biedt, zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2. 
 
Zuinig ruimtegebruik 

In het buitengebied van Tubbergen zijn allerlei functies en landschapstypen gemixt. De structuur is in een 
lange historie gegroeid en daarom over het algemeen niet het meest rationeel denkbare. Het kleinschalige 
landschap, met name in het (noord)oosten is niet het meest efficiënte (zoals een rationele polder), maar is 
tegelijkertijd een grote kracht van het gebied. Deze afwisseling geeft het gebied namelijk een hoge 
landschappelijke kwaliteit waarbij het gebied benut wordt door veel uiteenlopende functies. Kleinschalige 
landbouwgebieden en akkers op stuwwallen zijn tegelijkertijd toeristische trekpleisters. In die zin kan wel 
gesproken worden van een zuinig, of in ieder geval zorgvuldig, ruimtegebruik van het buitengebied. 
Wanneer puur naar de mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan wordt gekeken, staan hier niet veel 
directe regelingen in die zuinig of meervoudig ruimtegebruik duidelijk bespoedigen. Wel staat in de 
bestemmingsplantoelichting dat zuinig ruimtegebruik een pré is bij het verplaatsen of vergroten van 
bestaande agrarische bouwblokken met intensieve veehouderij. 
 

5.8.2  Effectbeoordeling 

Mogelijkheden voor landbouw 

In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw van beide m.e.r.-alternatieven 
omschreven. Deze mogelijkheden zijn nagenoeg gelijk aan de mogelijkheden in het vigerende 
bestemmingsplan. In zowel alternatief 1 als 2 is in principe een maximale uitbreiding van het bouwperceel 
mogelijk. In alternatief 1 kan deze volledig worden benut voor veehouderij. In alternatief 2 kan dat maar op 
een beperkt aantal bedrijven, zolang maar wordt voldaan aan de toegestane per saldo groei in dit 
alternatief. Op de overige bedrijven kunnen alleen andere functies worden toegepast op een eventueel uit 
te breiden bouwperceel. 
 
In beide alternatieven wordt, meer nadrukkelijk dan in de huidige situatie terughoudend omgegaan met het 
aanbrengen van nieuwe bouwpercelen in het buitengebied. Bij voorkeur moet hier een aparte 
planologische procedure voor worden gevolgd. Dit geeft bedrijven iets minder vrijheid in hun 
bedrijfsvoering. Als men wil verplaatsen zal er een bestaand perceel vrij moeten komen, tenzij er zeer 
goede redenen worden aangedragen voor een nieuw perceel (zoals een groot algemeen belang als 
gevolg van hinder van het bestaande perceel op de omgeving). 
 
In het nieuwe bestemmingsplan krijgen landbouwbedrijven van zeer geringe omvang (‘hobbyboeren’ met 
een omvang van minder dan 4 NGE) de functie ‘wonen’. Dat betekent dat naar huidig inzicht op 10 a 15 
percelen in het buitengebied geen bedrijfsmatige veehouderij meer gevestigd kan worden. 
 
Positief voor de functionaliteit van de landbouw is dat in beide alternatieven de agrarische bouwpercelen 
deel uitmaken van de daar geldende gebiedsbestemming. Dit maakt het bouwperceel flexibeler in de zin 
dat bouwplannen die het bouwperceel overschrijden aan één zijde makkelijke zijn in te passen (zonder de 
maximale oppervlakte voor het bouwblok te overschrijden), omdat de bouwplannen dan niet in een andere 
bestemming liggen dan het bouwblok zelf. 
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Alternatief 1 legt minder (nagenoeg geen) randvoorwaarden op aan de ontwikkeling van de veehouderij 
dan alternatief 2. Daarbij moet wel gezegd worden dat alternatief 2 is ingericht op een manier dat de 
verwachte behoefte aan groei in de agrarische sector wel mogelijk wordt gemaakt, inclusief een kleine 
overschatting van deze verwachting. Mocht de behoefte toch groter zijn dan deze verwachting, dan werkt 
het alternatief dus beperkend op de landbouw. 
 
De flexibiliteit/vrijheid in bedrijfsvoering wordt enerzijds ingeperkt in beide alternatieven (minder 
mogelijkheden voor nieuw bouwperceel) en anderzijds verbeterd (bouwperceel onderdeel van 
gebiedsbestemming). 
 
Alternatief 1 wordt neutraal beoordeeld (0). Alternatief 2 krijgt een licht negatieve beoordeling (0/-) in 
verband met de extra randvoorwaarden voor landbouwontwikkeling (licht negatief, omdat het alternatief 
wel de verwachte groeibehoefte faciliteert). 
 
Mogelijkheden voor wonen 

In het nieuwe bestemmingsplan worden alle agrarische bouwpercelen die nu een bedrijfsomvang hebben 
van minder dan 4 NGE omgezet naar de functie wonen. Naar huidig inzicht zijn dit 10 a 15 percelen in 
beide alternatieven (wanneer uit wordt gegaan van de vergunde situatie). Dit biedt extra mogelijkheden 
voor wonen in het buitengebied van Tubbergen. Dit aantal is niet erg hoog, omdat het vigerende 
bestemmingsplan nog relatief recent is (2006). 
 
De overige mogelijkheden voor wonen (zie paragraaf 3.1) in het buitengebied zijn gelijk aan de 
referentiesituatie en verschillen niet voor de alternatieven. 
 
De aantrekkelijkheid van wonen in het buitengebied kan in alternatief 1, vanwege de (theoretisch) 
mogelijke verdubbeling van het aantal dieren in de gemeente en de daarmee samenhangende negatieve 
milieueffecten, wel afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Dat is in alternatief 2 niet het geval. 
Alternatief 1 krijgt een neutrale beoordeling (0). Alternatief 2 wordt licht positief (0/+) beoordeeld in 
verband met de extra bouwpercelen met functie wonen. 
 
Mogelijkheden voor recreatie 

In beide alternatieven worden gelijke mogelijkheden geboden ten aanzien van de ontwikkeling van 
recreatieve functies. Deze mogelijkheden zijn gelijk aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het huidige 
bestemmingsplan (zie paragraaf 3.1). 
 
Er worden verschillende ontwikkelingsmogelijkheden geboden voor kleinschalige recreatie, zoals 
kleinschalige campings en de aanleg van kleine oppervlakken voet- en fietspaden. 
 
De forse ontwikkeling van de veehouderij (en de daarmee samenhangende milieueffecten) in alternatief 1 
gaat mogelijk niet goed samen met de aantrekkelijkheid van het kleinschalige landschap voor recreanten. 
Dat is in alternatief 2 niet het geval. Alternatief 1 krijgt een licht negatieve beoordeling (0/-) ten aanzien van 
recreatie en alternatief 2 een neutrale beoordeling (0). 
 
Zuinig ruimtegebruik 

Er zal terughoudend worden omgegaan met het aanbrengen van nieuwe bouwpercelen in het 
buitengebied, blijkt uit de opzet van het nieuwe bestemmingsplan (nota van uitgangspunten) en de 
houding van de gemeenteraad (in principe geen nieuwe bouwpercelen meer in een LOG). Bij voorkeur 
moet hier een aparte planologische procedure voor worden gevolgd. Dit duidt op een grotere focus op 
zuinig ruimtegebruik dan in het vorige bestemmingsplan. 
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In het nieuwe bestemmingsplan worden, zoals aangegeven in hoofdstuk 3, gebiedsbestemmingen 
opgenomen waar agrarische bedrijven rechtstreeks deel van uit maken. Hierdoor ontstaat een 
rechtstreekse koppeling met het landschap. In het vorige bestemmingsplan werd dat nog met een aparte 
bestemming gedaan. Dit maakt het makkelijker om flexibiliteit in te bouwen voor bouwplannen die het 
bouwperceel overschrijden, omdat de bouwplannen dan niet in een andere bestemming liggen. Op deze 
manier kunnen bouwplannen op de voor die locatie meest efficiënte manier worden ingepast, zonder dat 
de toegestane oppervlakte voor het bouwblok wordt overschreden. Het kan bijvoorbeeld goed voorkomen 
dat een bedrijf ruimte op het bouwblok heeft aan een zijde van het bedrijf waar het niet de beste plek is om 
uit te breiden.  
 
Daarnaast kan door de gelijke gebiedsbestemming van bouwperceel en omgeving een sterkere 
planologische relatie worden gelegd tussen de onbebouwde delen van het bouwperceel en de omgeving. 
Functies van het omliggende gebied (bijv. een wandelroute of een ecologische functie) en de 
randvoorwaarden die daar bij horen kunnen eenvoudig worden doorgetrokken naar de onbebouwde delen 
van bouwpercelen. 
 
Bovenstaande geldt zowel voor alternatief 1 als 2. De forse ontwikkelingen in de agrarische sector in 
alternatief 1 zorgen voor een zeer intensief gebruik van de huidige bouwpercelen en de vergroting van 
deze percelen via de benutte geboden wijzigingsbevoegdheden. Echter, door deze intensiteit wordt de 
gebruikswaarde van de omgeving als woon- en recreatiegebied (meervoudig ruimtegebruik) 
hoogstwaarschijnlijk lager. Als laatstgenoemde functies afnemen is juist weer sprake van een minder 
zuinig of zorgvuldig ruimtegebruik. Hier is dus zowel sprake van een positief als negatief effect. Dat geldt 
ook voor alternatief 2, maar dan omgekeerd. In alternatief 2 wordt veel minder ontwikkeling mogelijk 
gemaakt. Dit betekent een minder intensieve invulling van de bouwpercelen, maar een betere mogelijkheid 
voor meervoudig ruimtegebruik van het buitengebied van de gemeente. 
 
Beide alternatieven krijgen een licht positieve beoordeling (0/+) ten aanzien van zuinig ruimtegebruik 
vanwege de hiervoor beschreven uitgangspunten van het bestemmingsplan (zeer terughoudend met 
nieuwe bouwpercelen en agrarische bouwpercelen opgenomen in de gebiedsbestemming). 
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5.9  Samenvatting en vergelijking milieueffecten 

In onderstaande tabel zijn alle scores van de alternatieven op de diverse criteria weergegeven ten 
opzichte van referentiesituatie. 
 

Tabel 6 Samenvatting milieueffecten 

 
Bij de vergelijking van de alternatieven valt op dat de maximale ontwikkeling van de agrarische bedrijven in 
alternatief 1 tot een (beperkte) verslechtering leidt op meer dan de helft van de criteria. De criteria onder 
het aspect natuur worden het meest negatief beïnvloed. De negatieve effecten ontstaan vooral door de 
forse groei van de veehouderij in dit alternatief.  
 
In Alternatief 2 treden minder negatieve effecten op. Hierin wordt een veel lagere groei van de veehouderij 
toegestaan. Alternatief 2 scoort op alle criteria gelijkwaardig of beter dan alternatief 1, op één criterium na. 
Alternatief 2 heeft namelijk een licht negatieve invloed op mogelijkheden voor de landbouw en alternatief 1 
een neutrale invloed. Alternatief 2 stelt extra randvoorwaarden aan de landbouwontwikkeling ten opzichte 
van de referentiesituatie. 
 

Milieuaspecten Criteria Alternatief 1 Alternatief 2 

Natuur  Natura 2000-gebieden (Natuurbeschermingswet) -- - 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) -- - 

Beschermde soorten (Flora en Faunawet) - - 

Landschap, Cul-

tuurhistorie en 

Archeologie 

Landschappelijke waarden - 0/- 

Cultuurhist. waardevolle gebieden, structuren en elementen 0/- 0 

Archeologische waarden - 0/- 

Bodem en water 

 

Bodem- en (grond)waterkwaliteit 0 0 

Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 

Verkeer Verkeersveiligheid 0/- 0 

Geur Geurbelasting op gevoelige bestemmingen - 0/- 

Luchtkwaliteit Concentraties NO2 i.r.t. gevoelige bestemmingen 0 0 

Concentraties PM10 i.r.t. gevoelige bestemmingen 0/- 0/- 

Gezondheid Cumulatieve effecten geurbelasting, geluid en luchtkwaliteit - 0 

Risico’s ten aanzien van zoönosen (en MRSA) 0 0 

Ruimtegebruik Mogelijkheden voor landbouw 0 0/- 

Mogelijkheden voor wonen 0 0/+ 

Mogelijkheden voor recreatie 0/- 0 

Zuinig ruimtegebruik 0/+ 0/+ 
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6 VKA 

In hoofdstuk 6 zijn alternatieven 1 en 2 onderzocht op milieueffecten. Op basis van de resultaten van deze 
effectbeoordeling en de wensen/doelstellingen van de gemeente ten aanzien van het buitengebied, wordt 
het voorkeursalternatief (VKA), en daarmee de voorkeursvorm van het bestemmingsplan (BP), gekozen. 
Het VKA vormt de basis voor een voor het milieu aanvaardbaar BP. 
 
Voordat het VKA wordt gekozen, wordt nog kort stilgestaan bij de inhoud van beide alternatieven, 
relevante constateringen daarbij en afgewogen opties ten behoeve van het VKA. Dit proces van afweging 
heeft in goed overleg met de projectgroep en bestuurders van de gemeente plaatsgevonden. 
 
 

6.1  Afweging alternatieven 1 en 2 als vorm voor het VKA  

Alternatief 1 

Alternatief 1 komt nagenoeg overeen met het huidige BP en de vastgestelde Nota van Uitgangspunten. In 
alternatief 1 is onderzocht wat de milieugevolgen zijn van een (theoretische) maximaal mogelijke invulling 
van de ontwikkelingsmogelijkheden in het BP (worst case situatie), oftewel alle mogelijke ruimte op 
agrarische bouwpercelen (inclusief wijzigingsbevoegdheden) wordt benut. 
 
De theoretisch maximaal mogelijke groei leidt tot een forse toename van stikstofdepositie op Natura 2000 
die moeilijk omlaag is te brengen met het treffen van mitigerende maatregelen.  
 
De Natuurbeschermingswet en bijbehorende jurisprudentie vragen om op planniveau significant negatieve 
effecten als gevolg van stikstofdepositie uit te sluiten (sturen in het bestemmingsplan en niet alles 
‘doorschuiven’ naar de vergunningenfase).  
Wanneer wordt uitgegaan van de (theoretische) maximale ontwikkeling van het bestemmingsplan volgens 
alternatief 1 kan dit uitsluiten alleen door het treffen van aanvullende randvoorwaarden en/of zware 
mitigerende maatregelen, zoals aangetoond in de PB (‘mitigatiepakket 1’).  
 

Alternatief 2 

Alternatief 2 heeft minder extreme effecten tot gevolg. Het alternatief is gebaseerd op de maximaal 
verwachte ontwikkeling van de veehouderij in Tubbergen:  
– 10% per saldo groei aantal dieren in de gemeente voor melkvee, vleeskalveren en legkippen. In de 

praktijk zal groeiruimte voor legkippen bijvoorbeeld ook kunnen worden opgevuld door vleeskuikens 
of varkens.  

– 0% per saldo groei aantal dieren in de gemeente voor overige diercategorieën (per saldo 0, dus als 
één stopt kan een ander wel uitbreiden); 

– Binnen 500 meter van Natura 2000 per saldo 0% groei aantal dieren binnen deze zone voor alle 
diercategorieën. 

 
Deze per saldo groei zorgt wel voor een toename van de stikstofdepositie, maar deze is een stuk lager 
dan in alternatief 1. Wel zijn mitigerende maatregelen nodig. 
In alternatief 2 is als maatregel de toepassing van betere stallen (BBT+) voor huidige stallen nabij Natura 
2000 (binnen 1000m) doorgerekend. In werkelijkheid kan deze maatregel ook vervangen worden door 
allerlei andere mogelijke maatregelen zolang de toename van stikstofdepositie maar voldoende 
gemitigeerd wordt.  
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Uit deze berekening blijkt dat hiermee de toename van stikstofdepositie op natura 2000 nagenoeg overal 
gemitigeerd kan worden. Echter, ook een kleine toename van 0-1 mol moet worden beschouwd als een 
significant effect, ookal is deze toename vanwege de nauwkeurigheid van het model en ecologische 
relevantie te beschouwen als verwaarloosbaar. 
Aangezien de maatregelen zoals doorgerekend ten behoeve van alternatief 1 (‘mitigatiepakket 1’ uit de 
PB) leiden tot een volledige mitigatie van de optredende effecten van alternatief 1, kan worden gesteld dat 
ook de toename in alternatief 2 verder te mitigeren is op een vergelijkbare wijze als alternatief 1. 
 
Door het treffen van extra mitigerende maatregelen ontstaat ruimte voor een bepaalde mate van 
ontwikkeling van de veehouderijsector. Alternatief 2 is uitvoerbaar wanneer aanvullende maatregelen 
worden getroffen. Deze hoeven minder zwaar te zijn dan de doorgerekende maatregelen ten behoeve van 
alternatief 1.  
 
Wanneer de landbouw zich ontwikkelt volgens de toegestane groei in alternatief 2 en mitigerende 
maatregelen worden getroffen (minder zwaar dan de maatregelen uit ‘mitigatiepakket ‘1 uit de PB of 
andere maatregelen met eenzelfde effect voor stikstofdepositie), is het plan uitvoerbaar vanuit 
milieuoptiek. Afgezien van de wenselijkheid van de opgenomen randvoorwaarden en maatregelen, kan de 
gemeente er met het bestemmingsplan wellicht niet volledig (rechtstreeks) op sturen. 
 
Afweging MER-alternatieven 

Uit het voorgaande volgt dat de maximale ontwikkeling volgens alternatief 1 uitvoerbaar is, wanneer zware 
mitigerende maatregelen worden getroffen. 
Vanuit milieuoogpunt heeft alternatief 2 uit voorliggend MER, of een vergelijkbaar alternatief, de voorkeur. 
De toegestane ontwikkeling van veehouderijen in alternatief 2 is uitvoerbaar wanneer mitigerende 
maatregelen worden getroffen die minder zwaar zijn dan de benodigde maatregelen voor alternatief 1.  
Jurisprudentie vraagt om een oplossing op planniveau: in het BP moet geborgd zijn dat significant 
negatieve effecten worden voorkomen. 
Beide alternatieven zijn uitvoerbaar, maar het letterlijk vastleggen van de voorgestelde voorwaarden en 
maatregelen is lastig in een bestemmingsplan. Dit leidt mogelijk tot een kader dat op voorhand teveel 
vastlegt waardoor niet op een goede manier op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld (zie 
ook toelichting paragraaf 6.3). 
Voor het VKA is gezocht naar een vorm die niet te veel onnodige beperkingen oplegt, maar wel op 
voorhand borgt dat effecten op Natura 2000 worden uitgesloten. 
 
 

6.2  Opties voor het VKA 

In navolging op het voorgaande zijn samen met de gemeente opties besproken voor het VKA. 
  
Optie A: ‘Star’ bestemmingsplan 

Deze optie gaat min of meer uit van het huidige gebruik. Ontwikkeling is alleen mogelijk via losse 
procedures. Hiermee worden op voorhand de effecten op Natura 2000-gebieden volledig bínnen de 
werkingssfeer van het bestemmingsplan uitgesloten.  
Dit kan door binnen het plangebied geen uitbreiding toe te staan van de ruimte die wordt gebruikt door 
gebouwen waarin dieren gehouden kunnen worden (‘bestemmen op de muur’) en/of fixeren van het aantal 
dierplaatsen in het BP (dit laatste kan volgens uitspraak RvS nr. 201208118/1/R1; 8 mei 2013). Daarbij 
moet worden opgemerkt dat ‘bestemmen op de muur’ strikt genomen zelfs nog geen oplossing biedt, 
omdat de veestapel in een bestaande stal nog steeds kan toenemen als deze stal in de huidige situatie 
niet of niet efficiënt gebruikt wordt. 
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Deze vorm van het BP uitvoerbaar, maar brengt zwaar wegende nadelen met zich mee: 
– De ontwikkeling voor agrariërs (een zeer belangrijke economische pijler in de gemeente) in het 

gebied wordt op voorhand zwaar beperkt, zonder naar de specifieke situatie van de ondernemers 
te kijken. 

– Er ontstaat een grote last aan ruimtelijke procedures voor de ondernemers en de gemeente. Bij 
elke (kleine) verandering is een afzonderlijke ruimtelijke procedure nodig.  

– Het BP moet fors worden aangepast ten opzichte van de vastgestelde Nota van Uitgangsunten en 
het vorige BP. Het plan zal niet lijken op het bestemmingsplan van gemeente Dinkelland waarmee 
gemeente Tubbergen een officieel samenwerkingsverband heeft. Gezamenlijk doel van deze 
gemeenten is om zoveel mogelijk eenduidigheid aan te brengen in het beleid. 

 
Optie B: Flexibel bestemmingsplan met voorwaardelijke bepaling t.a.v. effecten op Natura 2000 

Deze vorm is gelijk aan het huidige bestemmingsplan (en alternatief 1) met daarbij een voorwaardelijke 
bepaling waarmee uitbreidingsplannen van veehouderijen pas worden toegestaan wanneer er (indien 
nodig) voldoende stikstofemissie/depostie-reducerende maatregelen worden getroffen om significante 
effecten op Natura 2000 te voorkomen. 
 
Een dergelijke voorwaardelijke verplichting stelt bijvoorbeeld dat nieuwe en aangepaste stallen pas in 
gebruik mogen worden genomen, wanneer aan deze voorwaardelijke verplichting wordt voldaan. Is dat 
niet het geval, dan is er sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan en kan de gemeente 
handhavend optreden.  
 
Op deze manier wordt op planniveau alvast afgedwongen dat benodigde maatregelen voor natuur worden 
getroffen, zonder dat dit vooraf starre kaders oplegt. Het plan behoudt haar flexibiliteit en is praktisch 
uitvoerbaar. Het gemeentebestuur kan (blijven) inspelen op toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten 
de agrarische sector.  
 
 

6.3  Keuze VKA 

Een bestemmingsplan waarin op voorhand (onnodig) rigide kaders worden opgelegd is 
maatschappelijk/economisch ongewenst en praktisch wellicht onhaalbaar (hangt af van de exacte vorm die 
wordt gekozen).  
De gemeente heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de hiervoor beschreven optie B.  
 
De keuze voor optie B is een verantwoorde keuze waarbij rekening wordt gehouden met zowel 
maatschappelijk/economische belangen als natuurbelangen en een logische keuze wanneer de diverse 
voor- en nadelen van de hiervoor besproken MER-alternatieven (1 en 2) en opties (A en B) worden 
afgewogen. In het navolgende wordt deze keuze nader toegelicht. 
 
Milieueffecten VKA (optie B) 

De worst case invulling die is gehanteerd om de effecten van alternatief 1 te bepalen is zeer theoretisch. 
De daadwerkelijke ontwikkeling van de veehouderij komt maximaal neer op de ontwikkeling zoals 
geschetst in alternatief 2. De effecten van optie B zullen in realiteit dus gelijk zijn aan maximaal de effecten 
van alternatief 2. De effecten zullen te mitigeren zijn met, bijvoorbeeld, de mitigerende maatregelen zoals 
doorgerekend in de PB onder ‘mitigatiepakket 1’ of een wat minder zware variant daarvan. 
De omvang van de daadwerkelijk te verwachten ontwikkeling van de veehouderij (maximaal de 
ontwikkeling volgens alternatief 2) wordt onderschreven door een lokale afvaardiging van LTO. De 
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gemeente is en blijft een agrarische gemeente. De landbouw zal qua structuur veranderen, maar zal per 
saldo niet of nauwelijks groeien in de gemeente als totaal. Belangrijk bij deze inschatting zijn de 
draagkracht van de gemeente voor het aantal dieren (zie tekst onder kopje ‘Realisme extreme groei’ in 
bijlage 2), CBS-cijfers van de afgelopen 10 jaar en economisch/maatschappelijke ontwikkelingen 
(voerprijzen, melkquotum etc.).  
 
Optie B als VKA: gewenst vanuit maatschappelijk/economisch en praktisch oogpunt 

 
Flexibiliteit nodig in veranderend speelveld 

Om het plan werkbaar te laten zijn voor de komende 10 jaar moet het voldoende flexibiliteit bieden, zodat  
op een goede manier op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Voor de komende periode 
van 10 jaar is het moeilijk te overzien wat er zal gebeuren rond het reconstructiebeleid en vooral 
natuurwetgeving, in het bijzonder beleid ten aanzien van stikstofdepositie.  
Dit laatste thema is al vele jaren ‘in beweging’ met vele pogingen er op een verantwoorde en werkbare 
manier mee om te kunnen gaan. In mei is het ‘Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen’ 
van provincie Overijssel ongeldig verklaard en in maart 2015 wordt de lang verwachte PAS als het goed is 
vastgesteld. Als een veehouderij wil ontwikkelen, kan het beste op dat moment exact bepaald worden 
welke mogelijkheden de dan geldende wetgeving/beleid toelaat en welke inspanning er eventueel nodig is 
om te mogen ontwikkelen (toepassen van dan beschikbare technieken bijv.) 
 
Beperking milieueffecten buitengebied: meeste mogelijkheden buiten het BP 

Een bestemmingsplan bevat algemeen bindende regels, maar dwingt deze niet af. Daarmee kent een 
bestemmingsplan per definitie onzekerheid over de mate en de plek waarop het plangebied concreet 
wordt ingevuld, binnen gestelde kaders. Deze onzekerheid verhoudt zich slecht met de doelstelling van de 
Natuurbeschermingswet: het met zekerheid uitsluiten van significant negatieve effecten (ook op 
bestemmingsplanniveau).  
De belangrijkste mogelijkheden om milieueffecten te beperken, en vooral voor een oplossing van de 
stikstofproblematiek, liggen buiten het bestemmingsplan. Namelijk bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning/natuurbeschermingswetvergunning. Elke situatie is anders en kan een andere 
optimale oplossing hebben voor natuur en ondernemer. Op het moment van ontwikkeling, kan de beste 
maatregel op die plek en op dat tijdstip worden gekozen. Dan kan ook nog ingespeeld worden op de dan 
geldende situatie ten aanzien van het (constant veranderende) natuurbeleid, de techniek (w.o. 
ontwikkeling in stalsystemen) en economie/maatschappij (bijv. verschuiving naar melkvee of juist niet).  
In een aantal uitspraken van de Raad van State valt de lijn te ontdekken dat de Natuurbeschermingswet in 
principe voldoende waarborg geeft om te voorkomen dat de toename van ammoniakemissie leidt tot 
significante aantasting van natuurlijke habitats in een Natura 2000-gebied28. 

 
Opnemen van ‘ruimtelijke voorwaarden’/rigide kaders is veelal niet voldoende 

Het opnemen van (ruimtelijke) randvoorwaarden, zoals zones met minder of geen ontwikkeling of het 
schrappen van wijzigingsbevoegdheden voor uitbreiding van bouwblokken, hebben niet voldoende effect 
om een worst case situatie te compenseren qua stikstofeffecten. Om de overblijvende effecten te 
mitigeren, blijven aanvullende maatregelen nodig, zoals het bouwen van emissiearme stallen. 
 
Economische en praktische bezwaren rigide kaders 

Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 leidt het opnemen van rigide kaders tot een zware procedurelast voor 
gemeente en ondernemers.  
                                            
28 uitspraak 201207794/2/R4 inzake bestemmingsplan Westerveld Buitengebied en uitspraak 201003813/1/R4 inzake 

het bestemmingsplan Buitengebied Dinkelland 
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Kaders zoals het opnemen van een zone met 0% toegestane groei per saldo leiden mogelijk tot zware 
financiële schade en een gevoel van onrechtvaardigheid. Dit zal leiden tot veel weerstand in de gemeente 
en een lange juridische strijd om het bestemmingsplan vast te stellen. 
Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 heeft gemeente Tubbergen een officiële ambtelijke samenwerking met 
gemeente Dinkelland. Doel is onder andere om bestemmingsplanregels zoveel mogelijk te harmoniseren. 
Optie B komt nagenoeg overeen met de lijn die is gekozen in bestemmingsplan buitengebied Dinkelland. 
 
Flexibel plan in lijn met ingezet maatschappelijk proces ‘Samen werkt beter’ 

Het top down, vooraf vastleggen van kaders staat haaks op het proces dat dit jaar is ingezet in het kader 
van het Overijsselse akkoord (29 mei 2013) ‘Samen werkt beter’ tussen een groot aantal partijen voor een 
‘economisch en ecologisch vitale toekomst’. Het is een akkoord tussen onder andere Landschap 
Overijssel, LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel en de waterschappen. Hiermee 
proberen verschillende ‘kampen’ nader tot elkaar te komen voor een goede, afgewogen inrichting van 
gebieden rond EHS en Natura 2000-gebieden. 
 
Lokaal wordt dit uitgewerkt door samenwerking tussen de direct betrokken en verantwoordelijke partijen 
(“gebiedsprocessen”) met als doel een optimaal gezamenlijk resultaat: een solide inrichting rond 
natuurgebieden. Daarbij is het niet exact duidelijk waar welke ontwikkeling kan of juist de natuur de 
voorrang krijgt. Voor dit proces is flexibiliteit nodig. Anders worden wegen dichtgetimmerd die voor alle 
partijen wellicht leiden tot een betere oplossing (toch groei van een bedrijf om op een andere plek dubbele 
natuurwinst te boeken).  
 
Het Overijsselse akkoord vraagt ook om flexibiliteit in verband met de uitwerking van de aankomende 
PAS: “In de gebiedsgerichte uitwerking van de PAS-opgaven wordt bepaald welke natuurwaarden op 
welke locatie nagestreefd worden opdat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen voor natuur 
en landbouw.” Een dergelijke gebiedsgerichte uitwerking wordt mogelijk belemmerd door een 
bestemmingsplan buitengebied met rigide kaders. 
 
Aansluitend op voorgaande: in Noordoost Twente is eeuwenlang al sprake van landbouw, natuur en later 
ook recreatie die samen het gebied gebruiken. Deze functies zijn nauw verwoven met elkaar en bepalen 
de identiteit van het gebied. Dit moet zo blijven in het belang van alle betrokken partijen. Door effecetn op 
Natura 2000 op voorhand te voorkomen met een voorwaardelijke verplichting, blijft de mogelijkheid om 
nabij natuurgebieden te zoeken naar creatieve oplossingen zonder dat er negatieve effecten optreden op 
Natura 2000. 
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7 LEEMTEN IN KENNIS EN DOORKIJK NAAR HET VERVOLG 

7.1 Leemten in kennis 

In deze paragraaf worden de leemten in kennis (informatie) aangegeven die gesignaleerd zijn tijdens het 
opstellen van dit MER. Tevens is vermeld in hoeverre deze leemten in kennis invloed hebben op de 
effectbeschrijving. 
 
Algemeen 

Voor het bepalen van het aantal dieren in de huidige situatie en de dieraantallen volgens de MER-
alternatieven zijn diverse aannames gedaan. Deze aannames zijn zo goed mogelijk verwoord in het MER 
(hoofdstuk 3, bijlage 2 en de aanvulling op het MER), zodat navolgbaar blijft waarop de beschreven 
effecten zijn gebaseerd. 
 
Gezondheid 

Kennis over de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheid is over het algemeen nog niet groot of 
in ieder geval niet wijd verspreid. Er bestaan nog veel onzekerheden op dit gebied. Zo heeft het RIVM 
onderzoek verricht naar de aanwezigheid van veegerelateerde MRSA bij omwonenden van intensieve 
varkenshouderijen en kwam daarbij tot de conclusie dat er geen verhoogd risico is voor omwonenden 
(bron: RIVM briefrapport 2151011002. Volksgezondheidsaspecten van veehouderijbedrijven in Nederland: 
zoönosen en antibioticumresistentie). Huisartsen in gebieden met intensieve veehouderij geven 
daarentegen aan meer symptomen van de luchtwegen en respiratoire aandoeningen te vermoeden in hun 
praktijken. Symptomen en aandoeningen die overigens wel zijn aangetoond bij werknemers in de 
veehouderij. 
 
 

7.2 Doorkijk naar het vervolg 

Doorvertaling VKA naar het bestemmingsplan 

De maximaal verwachte ontwikkelingen die plaats zullen vinden binnen de werkingssfeer van het gekozen 
VKA (optie B uit paragraaf 6.2) kunnen uitgevoerd worden binnen de randvoorwaarden van natuur en 
milieu. 
 
Het gekozen VKA moet doorvertaald worden in het uiteindelijke bestemmingsplan. De voorkeur gaat zoals 
gezegd uit naar een flexibel bestemmingsplan waarbij een voorwaardelijke bepaling wordt opgenomen ten 
aanzien van het voorkomen van effecten op Natura 2000-gebieden. Voortschrijdend inzicht in de loop van 
het planproces kunnen nog leiden tot enkele nuances voor het VKA.  
 
De Passende Beoordeling toont aan dat een maximale ontwikkeling van de landbouw mogelijk is en 
tegelijkertijd effecten op Natura 2000 zijn te voorkomen. Het samengestelde maatregelenpakket zoals 
doorgerekend in de Passende Beoordeling is één van de mogelijkheden waarop effecten op Natura 2000 
kunnen worden voorkomen. Bovendien is het totale pakket doorgerekende maatregelen pas nodig bij 
volledige maximale ontwikkeling van de landbouw in de gemeente. De doorgerekende maatregelen 
hoeven niet letterlijk te worden voorgeschreven in het bestemmingsplan. 
 
Het is aan het bevoegd gezag welke invulling uiteindelijk aan het bestemmingsplan gegeven wordt. 
Essentieel is de definiëring van de voorwaardelijke bepaling voor Natura 2000 uit het VKA. Hierbij kan 
gedacht worden aan een voorwaardelijke bepaling met de volgende strekking: 
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“Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van gronden, gebouwen en/of overkappingen waarbij een toename plaatsvindt van de 

stikstofemissie als gevolg van een wijziging van dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen 

vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de betreffende gronden. 

In afwijking hiervan wordt niet tot een strijdig gebruik gerekend: het gebruik van gronden, gebouwen en/of 

overkappingen waarbij een toename plaatsvindt van de stikstofemissie als gevolg van een wijziging van 

dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de 

betreffende gronden, indien: 

1. dit niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-

gebied(en); of 

2. toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-gebied(en) niet leidt tot 

een overschrijding van de kritische depositiewaarde van de habitats; of 

3. toename van stikstofdepositie op het (de) maatgevende gevoelige Natura 2000-gebied(en) wordt 

gesaldeerd door een in ieder geval gelijkwaardige afname van depositie uit andere bronnen; of 

4. van het bevoegd gezag een natuurbeschermingswetvergunning is verkregen waarbinnen een toename 

is toegelaten, dan wel van het bevoegd gezag een schriftelijke bevestiging is ontvangen dat voor de 

toename geen natuurbeschermingswetvergunning is vereist.” 

 

Deze bepaling kan nader worden uitgewerkt voor de specifieke situatie van gemeente Tubbergen door 
aan te geven welke werkwijze de gemeente zal toepassen bij de uitvoering van een dergelijke bepaling. 
De gemeente stuurt daarmee bewust op een manier die past bij de gemeente en past binnen de kaders 
van de Natuurbeschermingswet. Dit kan bijv. in de toelichting op het bestemmingsplan of een ander 
beleidsstuk waarnaar verwezen wordt. 
Uit deze uitwerking moet blijken wat wordt verstaan onder significante effecten op Natura 2000 en hoe de 
gemeente wil realiseren dat deze worden voorkomen. Zo geeft de gemeente een eigen invulling aan het 
beleid ten aanzien van Natura 2000 en wordt niet alleen de Natuurbeschermingswet herhaald.  
Hierbij kan gedacht worden aan een link met het in paragraaf 6.3 genoemde maatschappelijke proces 
(‘Samen werkt beter’) en het daarmee samenhangende proces rond de uitvoering van de PAS (zoals 
aanwijzing van ‘PAS-gronden’). In het beleid kan bijvoorbeeld nadruk worden gelegd op maatregelen op 
bedrijven nabij voor stikstof gevoelige habitattypen (deze zijn het meest effectief) of kan beleid worden 
gedefinieerd ten aanzien van verplaatsende en stoppende bedrijven (bijv. beschikbare ontwikkelingsruimte 
i.h.k.v.PAS zo goed mogelijk benutten door verder van Natura 2000 te ontwikkelen). 
 
Mitigerende maatregelen en vervolgstappen 

Voor de optredende negatieve effecten van het VKA kunnen (wanneer nodig) mitigerende maatregelen 
worden getroffen of kan anderszins de uitvoerbaarheid van het plan geborgd worden. De noodzaak hangt 
af van de daadwerkelijke locatie, het type en de omvang van de ingreep. 
In het navolgende zijn per relevant thema de mogelijke maatregelen en eventueel noodzakelijke 
vervolgstappen aangegeven. 
 
Natuur 

Elke individuele initiatiefnemer die gebruik wil maken van de ruimte die het bestemmingsplan biedt, heeft 
de verantwoordelijkheid om bij de realisatie van het initiatief rekening te houden met beschermde soorten 
en hun leefgebieden.  
 
Er dient ruim voorafgaand aan de werkzaamheden door een deskundige te worden bepaald of er een kans 
bestaat dat schade aan beschermde soorten en hun leefgebieden wordt toegebracht. In voorkomende 
gevallen is aanvullend veldonderzoek noodzakelijk en zullen maatregelen moeten worden genomen om 
schade te voorkomen of te verzachten. 
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Meer specifiek: ter voorkoming van effecten op Natura 2000-gebieden zal de in het VKA opgenomen 
voorwaardelijke verplichting goed moeten worden gehandhaafd door de gemeente. Bij nieuwe of aan te 
passen stallen zullen waarschijnlijk maatregelen moeten worden getroffen, afhankelijk van de locatie, de 
ingreep en de dan geldende regelgeving.  
Zoals eerder aangegeven zijn met name maatregelen op bedrijven nabij voor stikstof gevoelige 
habitattypen zijn effectief. Dit ook met het oog op de waarschijnlijke werking van de PAS. De PAS geeft 
ontwikkelingsruimte per Natura 2000-gebied. Ontwikkelingen nabij Natura 2000 zullen, zonder het treffen 
van maatregelen, meer ‘opsnoepen’ van deze ruimte dan bedrijven op grotere afstand. 
 
In sommige gevallen is het aanvragen van een ontheffing in het kader van de flora- en faunawet aan de 
orde. Dit hangt af van voorkomende soorten op de locatie van de ontwikkeling. 
Daarnaast geldt in alle gevallen van ontwikkeling, dus ook bij het voorkomen van (alleen) ‘algemene 
soorten’, de algemene zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet). Hierin staat beschreven dat iedereen 
voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat, 
voor zover redelijk, handelingen nagelaten of juist genomen worden om negatieve invloeden op soorten te 
voorkomen, beperken of tegen te gaan. 
In de aanvulling op het MER (opgenomen in het MER voor de samenvatting) is aangegeven welke 
mitigerende maatregelen mogelijk zijn bij eventuele effecten op beschermde soorten. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De effecten op het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie kunnen worden beperkt door te sturen 
op intensiviteit en type van ontwikkelingen. In het BP zijn voorwaarden verbonden aan gebieden 
aangeduid met bepaalde waarden. Ten aanzien van landschappelijke inpassing gelden bijvoorbeeld 
strenge randvoorwaarden in gebieden aangeduid als landschappelijk waardevol (esgronden in het 
bijzonder).  
 
Om een goede omgang met archeologische waarden te borgen is het gemeentelijke archeologiebeleid 
doorgevoerd in het bestemmingsplan met dubbelbestemmingen. In alle gevallen geldt bij (toevallige) 
archeologische vondsten een meldingsplicht. Bij vaststelling van archeologische waarden zal hiervan de 
omvang en gaafheid moeten worden vastgesteld aan de hand van een inventariserend veldonderzoek 
(waardering). 
 
Deze onderdelen van het bestemmingsplan en uiteenlopend gemeentelijk beleid op gebied van landschap, 
cultuurhistorie en archeologie (landschapsontwikkelingsplan, welstandsnota etc; zie paragraaf 2.3) maken 
dat aanvullende mitigerende maatregelen niet nodig zijn. 
 
Bodem en water 

Wanneer grond wordt ontgraven op ‘verdachte locaties’ qua bodemkwaliteit, is vervolgonderzoek nodig. 
In het kader van het bestemmingsplan is/wordt de watertoets doorlopen. De maatregelen die nodig zijn om 
de waterhuishouding op orde te hebben en te houden bij ontwikkelingen in het plangebied zijn afgestemd 
met het waterschap. 
 
Leefmilieu en gezondheid 

Bij de vergunningaanvraag voor ontwikkelingen van (met name) intensieve veehouderijen dient onder 
meer een toetsing aan wet- en regelgeving ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid en geur plaats te vinden. 
Op dat moment kan (indien nodig) een gedetailleerde maatregelenafweging gemaakt worden. 
Vooral voor intensieve veehouderijen kan dit relevant zijn. Doordat bedrijven moeten voldoen aan Besluit 
Huisvesting worden automatisch stalsystemen toegepast die ‘BBT zijn’ (beste beschikbare technieken), 
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waardoor de emissies van geur en fijnstof (en stikstof) fors omlaag worden gebracht. Een bekend 
voorbeeld is het toepassen van een luchtwassysteem. 
In dit MER is ingegaan op de mogelijke beïnvloeding van de gezondheid van mensen door ontwikkelingen 
die het plan mogelijk maakt. Enerzijds aan de hand van mogelijke cumulatieve effecten ten aanzien van 
luchtkwaliteit, geluid en geur. Deze afzonderlijke effecten kunnen met name beperkt worden door het 
kiezen van goede stalsystemen, zoals hiervoor aangegeven. 
Anderzijds door na te gaan of risico’s op zoönosen groter worden (van dieren op mensen overdraagbare 
ziektes). Deze risico’s zijn niet eenvoudig in te schatten. De risico’s worden niet groter door het 
bestemmingsplan, maar verdienen zeker aandacht. In de huidige situatie liggen veel (intensieve) 
veehouderijen namelijk nabij  woningen (bebouwde en verspreid in buitengebied).  
GGD Twente heeft in een gesprek met de gemeente (juli 2012) een aantal aanbevelingen gedaan om de 
risico’s ten aanzien van gezondheid (zoönosen en leefmilieu) te beperken: 
– Probeer de combinatie varkens en pluimvee op één bedrijf te voorkomen om risico’s van overdracht 

van zoönosen te beperken. Dit kan vooral bij nieuwe situaties, maar ook voor bestaande situaties 
geldt de aanbeveling deze combineren te beëindigen. 

– Beperking van nevenactiviteiten bij intensieve veehouderijen. Kwetsbare functies als kinderopvang 
en opvang van gehandicapten op een intensieve veehouderij of in de directe omgeving daarvan. 

– Probeer een minimale afstand te hanteren tussen intensieve veehouderijen en burgerwoningen en 
andere gevoelige bestemmingen. Dit kan vooral in nieuwe situaties. De GGD denkt daarbij aan een 
minimale afstand van 250 meter (zie ook ‘Informatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid’ van 
de GGD, oktober 2011). 

– Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij mag een individuele veehouderij buiten de 
bebouwde kom en in een concentratiegebied geen grotere geurbelasting op geurgevoelige 
objecten hebben dan 14 odourunits per m3 lucht. De GGD hanteert een GES-methodiek 
(Gezondheid Effect Screening) waarin er van wordt uitgegaan dat een belasting van een individueel 
bedrijf van meer dan 6 odourunits per m3 lucht een ongewenste gezondheidsbelasting oplevert. De 
GGD adviseert om met een gemeentelijk geurbeleid de mogelijkheid te creëren hier actief op te 
sturen. 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

Archeologie:    Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen, 
 
Autonome ontwikkeling:  Ontwikkelingen op basis van vastgesteld beleid. Daarbij wordt alleen rekening 

gehouden met de uitvoering van beleidsvoornemens waarover al 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 
Bouwblok/bouwperceel:  Een in een bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke eenheid, waarbinnen de 

bebouwing ten behoeve van een bestemming dient te worden 
geconcentreerd. 

 
Bevoegd Gezag:   De overheidsinstantie die bevoegd is om over een activiteit het besluit te 

nemen. 
 
Co-vergisting van mest:  Het vergisten van ten minste 50% dierlijke mest, aangevuld met co-substraat, 

om biogas te produceren. 
 
Cultuurhistorie:   De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens gemaakte en 

beïnvloede leefomgeving. 
 
Criterium:  In deze planMER grootheid waaraan de effecten worden getoetst. 
 
Dagrecreatie:   Het verblijf buiten de woning – voor recreatieve doeleinden – zonder dat een 

overnachting elders mee gepaard gaat. 
 

Dekzand:    Fijnzandige afzetting die gedurende de laatste ijstijden door de wind verspreid 
zijn. 

 
Depositie:    Neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond. 
 
Digestaat:  Uitvoer van een vergistingsinstallatie. Bij co-vergisting van mest geldt het 

digestaat normaal gesproken als mest. 
 
EHS:   Ecologische hoofdstructuur; netwerk van kerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones waarbinnen flora en fauna 
zich kunnen handhaven en uitbreiden. 

 
Extensiveringsgebied:  Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat 

wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder 
geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie 
onmogelijk zal worden gemaakt. 

 
Geluidcontouren:  Lijnen die punten met een gelijke geluidbelasting met elkaar verbinden. 
 
Geurgevoelige objecten: Bestemmingen die in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij 

geurgevoelig zijn. 
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Geluidgevoelige  
Bestemmingen:  Bestemmingen die in de zin van de Wet geluidhinder geluidgevoelig zijn. 
 
Groen gas- 
opwerkinstallatie:  Installatie om biogas te verwerken tot groen gas. Groen gas is kwalitatief 

gelijkwaardig aan aardgas en kan direct in het aardgasnet worden ingevoed. 
 
Habitat:    Typische woon- of verblijfplaats van een plant- of diersoort. 
 
Kritische 
Depositiewaarde (KDW):   De hoeveelheid depositie die een ecosysteem nog kan verdragen zonder 

schade te ondervinden. 
 
Landbouwontwikkelings- 
Gebied (LOG):  Een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat 

landbouw dat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het kader van de 
reconstructie zal voorzien,in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging of 
nieuwvestiging van intensieve veehouderij. 

 
m.e.r.:     Milieu-effectrapportage: de procedure. 
 
MER:     Milieueffectrapport: het rapport. 
 
N:  Stikstofatoom als onderdeel van andere stoffen zoals ammoniak en NOx. 
 
Natura 2000:    Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. 
 
Nbwet:   Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet is de bescherming 

van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit de Europese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt.  

 
NGE:   Nederlandse grootte-eenheden. Economische maatstaf waarmee de 

bedrijfsomvang en het bedrijfstype van agrarische bedrijven wordt 
vastgesteld. 

 
NH3:   Ammoniak (gas) 
 
Nm3  Normaal kubieke meter: eenheid waarin het volume van gassen wordt 

uitgedrukt. 1 Nm³ is een hoeveelheid gas die bij 0 °C en een druk van 1 
atmosfeer een volume van 1 m³ heeft. 

 
NOx Gasvormig Mengsel van stikstof-oxiden (vooral NO en NO2) 
 
Nulalternatief:   Alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie. Dit alternatief 

dient als referentiekader voor de effectbeschrijvingen van alle alternatieven in 
het MER. 

 
ouE Europe Odour units. 1 ouE is gelijk aan 2 Nederlandse geureenheden (ge) 
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PM10    Fijnstof deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 
 
Referentiesituatie:   Het alternatief waarbij er geen ingreep wordt gepleegd. Dit alternatief wordt 

als referentiekader voor de effectbeschrijvingen van de alternatieven gebruikt. 
 
Substraat:   De producten die worden ingevoerd in een vergister. Met co-substraat wordt 

gedoeld op andere producten dan mest. 
 
 
Studiegebied:   Gebied waar relevante effecten op kunnen treden. De omvang van dit gebied 

kan verschillen per milieuaspect (zie ook invloedsgebied). 
 
Verblijfsrecreatie:   Het verblijf buiten de eerste woning – voor recreatie doeleinden – waarbij 

tenminste één overnachting wordt gemaakt, met uitzondering van 
overnachtingen bij familie of kennissen. 

Vergisting:  Een biologisch proces, waarin onder zuurstofloze omstandigheden organische 
stof door micro-organismen wordt omgezet in onder andere methaan en 
koolstofdioxide (biogas).  

 
Verwevingsgebied:   Ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied, gericht op 

verweving van landbouw, wonen en natuur. Hervestiging of uitbreiding van 
intensieve veehouderij is mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van 
het gebied zich daar niet tegen verzetten. 

 
VKA:      Voorkeursalternatief 
 
WKK:   Warktekrachtkoppeling. Installatie om (in dit geval) biogas om te zetten in 

elektriciteit en warmte 
 
Zoönosen:   Van dieren op mensen overdraagbare ziekten. 
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BIJLAGE 1 Passende beoordeling 

Dit rapport is separaat bijgevoegd bij dit planMER. 
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BIJLAGE 2 Aanvullende uitgangspunten alternatieven en berekening 
stikstofdepositie 

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe de dieraantallen waar in de alternatieven van uit wordt gegaan tot stand 
zijn gekomen. In deze bijlage worden de uitgangspunten achter de alternatieven toegelicht. Daarnaast 
wordt waar relevant ingegaan op uitgangspunten voor de stikstofdepositieberekeningen. 
 
Alternatief 1 

In alternatief 1 is het theoretisch maximum aantal dieren bepaald dat gehuisvest kan worden op de 
bouwpercelen in de gemeente volgens de uitbreidingsmogelijkheden in het bestemmingsplan, inclusief de 
wijzigingsbevoegdheden. In tabel B2-1 is het aantal dieren en de ammoniakemissie per diercategorie 
aangegeven voor de referentiesituatie, alternatief 1 en alternatief 1 met mitigerende maatregelen 
(mitigatiepakket 1, stap1 en 2). 
De dieraantallen in de tabel zijn gebaseerd op: 
– De huidige daadwerkelijke omvang van het bedrijf. Het aantal NGE bepaalt de maximale omvang 

van het bouwvlak (zoals ook aangegeven in het bestemmingsplan): 
● Bedrijven <15NGE: geen groei in oppervlakte bouwvlak. Dit zijn/worden woningen en 

hobbyboeren. In de simulatie houden deze bedrijven hetzelfde aantal dieren en dezelfde 
stalsystemen als in de huidige situatie. Het bestemmingsplan geeft aan dat deze ‘bedrijven’ 
maximaal 15% in bebouwd oppervlak mogen groeien binnen het huidige bouwvlak.  
Worst case inschatting is dat geen van deze locaties stopt met houden van dieren (ondanks 
omzetting van deel naar wonen en ‘stoppersregeling’ voor kleine varkens- en 
kippenbedrijven29) en dat deze groep als geheel (per saldo) gelijk blijft qua aantal dieren 
(‘stilstand’ in tabel B2-1; IV-bedrijven in extensiveringsgebieden zijn ook onder deel van 
kolom ‘stilstand’). De maximaal toegestane uitbreiding van 15% zal optreden op een aantal 
van deze kleine bedrijven. Ook als dit zal plaatsvinden op alle niet-stoppende bedrijven van 
<15 NGE zal dit niet opwegen tegen de krimp van het aantal dieren in deze groep als gevolg 
van stoppende bedrijven. Daarnaast is het aantal dieren in deze groep te verwaarlozen ten 
opzichte van de berekende maximale aantallen dieren (en bijbehorende emissies) in de 
categorieën van 15-35 NGE en >35 NGE. 

● Kleine bedrijven 15-35NGE: een maximaal bouwvlak van 0,5 ha, voor zowel IV als 
grondgebonden bedrijven (als huidig bouwvlak al >0,5 ha is, behoudt men dat bouwvlak; zie 
navolgend gedachtestreepje). Dit zijn dus geen stilstaande bedrijven. 

● Grotere bedrijven >35 NGE: IV krijgt maximaal 3 ha bouwvlak in een LOG, 1,5 ha in 
verwevingsgebied en geen groeimogelijkheid in extensiveringsgebied (aanpassing stallen 
mag alleen t.b.v. lagere emissies/welzijn). Grondgebonden bedrijven krijgen overal een max 
bouwvlak van 2 ha (paardenhouderijen zijn grondgebonden). 

– Indien het huidige bouwvlak al groter is dan de maximale groeimogelijkheden volgens het 
bestemmingsplan, blijft het huidige bouwvlak behouden. Dit betekent dat kleine bedrijven (<35 
NGE) met toevallig een groot bouwvlak toch fors kunnen groeien. 

                                            
29 ‘Stoppende bedrijven’ (die dit officieel melden/hebben gemeld) mogen tot uiterlijk 1 januari 2020 gebruik maken van 

stoppersregeling. Daarmee wordt overtreding van het Besluit huisvesting gedoogd. Deze bedrijven mogen niet groeien 

t.o.v. vergund aantal op 1 januari 2010. Binnen de voorziene planperiode van bestemmingsplan buitengebied 

Tubbergen zullen deze bedrijven (nagenoeg) allemaal gestopt zijn. Met deze ‘emissiewinst’ is geen rekening gehouden 

in de simulatie in dit MER. Ook voor de categorieën van 15-35 NGE en >35 NGE is geen rekening gehouden met de 

stoppersregeling. 
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– Per bedrijf is bepaald wat de ‘dominante’ diercategorie is (qua NGE). Voor melkvee is dit een 
optelsom qua NGE van volwassen vee en jongvee De bouwvlakken worden gevuld met deze 
dominante diercategorie (hoofdtak).  

– Het maximaal aantal dieren per hectare bouwvlak per diercategorie is aangegeven in de tabel. 
Daarbij is voor de meeste categorieën gebruik gemaakt van de aantallen zoals aangegeven door 
de Commissie van Doorn (2011). Voor melkvee is de Verordening Ruimte en Grondgebonden 
Melkrundveehouderij gebruikt van IGO adviescommissie landbouw en milieu (mei 2011) gevolgd. 
Daarin wordt een grens van 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee op 1,5 ha 
aangehouden. Dit kan (in beginsel) nog een grondgebonden bedrijf worden genoemd.  
Voor bedrijven met paarden is de ‘dierdichtheid’ moeilijk te bepalen. Voor paarden is er van 
uitgegaan dat een ‘megabedrijf’ van 300 NGE op 2 ha moet passen. Dat komt neer op 150 paarden 
(75/ha). 

– Omzetting van woonbestemming naar agrarisch is niet meer mogelijk en moet via een aparte 
planologische procedure geregeld worden. 

– Bovenstaande betekent dat er bedrijven zijn met ‘stilstand’ (>15 NGE en IV buiten 
extensiveringsgebied) en ‘groei’ volgens de worst case benadering. In de tabel is dit onderscheid 
ook aangegeven. 
Dit komt neer op 416 groeiende locaties/bedrijven. 245 locaties (met name 
woningen/’hobbyboeren’) met een vergunning/melding blijven hetzelfde (‘stilstand’).  

– Een aantal diercategorieën uit de referentiesituatie komt niet voor als hoofdtak bij bedrijven. Voor 
deze categorieën zijn alleen de aanwezige dieren bij de bedrijven die niet groeien opgenomen in de 
berekende situaties in de tabel. Deze dieren zijn opgenomen onder de grijze balk in de tabel. 
 

De emissiegegevens in de tabel zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
– In de worst case situatie wordt nog 50% van het melkvee beweid30. In de referentiesituatie is dit 

nog 80%. Dit percentage beweiding is in theorie mogelijk in de gemeente (zie tekstvak ‘Benodigde 
ruimte voor beweiding’ in deze bijlage). 

– Indien het aanwezige staltype in de referentiesituatie beter is dan het standaard doorgerekende 
type in de worst case situatie, dan wordt het huidige staltype gehanteerd. 

– Bedrijven die niet groeien krijgen ook geen beter staltype. 
– Keuze stalsystemen in mitigatiepakket 1, stap 1 en extra maatregelen in stap 2 is nader toegelicht 

in de PB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 In Nederland vindt op slechts 42% van de bedrijven met meer dan 160 koeien beweiding plaats (http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/landbouw/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3685-wm.htm). In de berekende worst case situatie 

hebben 231 van de 308 bedrijven met hoofdtak melkvee meer dan 160 koeien. 42% daarvan is 97. Voor de overige 77 

bedrijven is uitgegaan van de huidige 80% beweiding (=62 bedrijven). Van de 308 bedrijven doen er dan dus nog 159 

aan bewijding. Dit is 52%. In de modellering is uitgegaan van 50% van de bedrijven (bewijding heeft minder emissie tot 

gevolg dan permanent opstallen). 
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Alt 1, mitig.pakket 1, 
stap 2 (extra maatr. 
melkvee bij N2000 
Springendal

Ammoniak-emissie 
(kg/jr)

Groeiers Stilstand Totaal Groeiers Stilstand Totaal Systeem
Amm.emissie 
per dier (kg/jr)

Groeiers Stilstand Totaal Totaal

A1 (melkvee)
15610 153895 133 376,7 50106 640 50746 512599 6005 518604 Bew eiding: A1.9.1*

Perm. opstall: A1.9.2*
Bew eiding: 4,1
Opstallen: 4,7

222324 6005 228329 221297

A3 (jongvee) 11673 45525 93 376,7 35074 1809 36883 136790 7055 143845 A3** 3,9 136790 7055 143845 135131

A4 (vleeskalveren) 10002 24118 1666 39,1 65062 1116 66178 155159 2791 157950 A4.4 0,13 8458 2791 11249 11249

C1 (geiten>1jr) 1510 2869 1666 4,5 7497 30 7527 14244 57 14301 C1** 1,9 14244 57 14301 14301

D1.3 (guste en dragende zeugen) 9505 18691 800 44,9 35914 7 35921 68706 31 68737 D1.3.11 0,21 7542 31 7573 7573

D3 (vleesvarkens) 44365 75792 5000 29 145000 5274 150274 192263 15171 207434 D3.2.14.2* 0,18 25975 15171 41146 41146

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 83396 14123 80000 8,5 680000 586 680586 44400 185 44585 E2.5.4 0,001 680 185 865 865

E5 (vleeskuikens) 384675 19777 146666 39,9 5853851 17971 5871822 249928 1438 251366 E5.3*** 0,005 29269 1438 30707 30707

K1 (paarden>3jr) 403 2016 75 12,4 929 168 928 4639 839 5478 K1** 5 4639 839 5478 5478

K3 (pony’s>3jr) 203 629 85 5 425 56 481 1318 172 1490 K3** 3,1 1318 172 1490 1490

A2 (zoogkoeien) 672 3561 nvt nvt nvt 402 402 nvt 2132 2132 nvt nvt nvt 2132 2132 2132

A6 (vleesstieren) 3748 26982 nvt nvt nvt 870 870 Nvt 6262 6262 nvt nvt nvt 6262 6262 6262

A7 (fokstieren) 456 4327 nvt nvt nvt 188 188 nvt 1783 1783 nvt nvt nvt 1783 1783 1783

B1 (schapen) 879 615 nvt nvt nvt 665 665 nvt 465 465 nvt nvt nvt 465 465 465

C2 (geiten 61dg-1jr) 417 334 nvt nvt nvt 5 5 nvt 4 4 nvt nvt nvt 4 4 4

C3 (geiten<1jr) 151 30 nvt nvt nvt 0 0 nvt 0 0 nvt nvt nvt 0 0 0

D1.1 (biggenopfok/gespeende biggen) 34502 8381 nvt nvt nvt 844 844 nvt 614 614 nvt nvt nvt 614 614 614

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 3178 14257 nvt nvt nvt 100 100 nvt 771 771 nvt nvt nvt 771 771 771

D2 (dekberen) 180 908 nvt nvt nvt 1 1 nvt 8 8 nvt nvt nvt 8 8 8

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18w k) 121372 10678 nvt nvt nvt 11084 11084 nvt 1884 1884 nvt nvt nvt 1884 1884 1884

E3 (ouderdieren vleeskuik. in opfok; <19 w k) 96648 24162 nvt nvt nvt 0 0 nvt 0 0 nvt nvt nvt 0 0 0

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 204612 83952 nvt nvt nvt 5031 5031 nvt 2918 2918 nvt nvt nvt 2918 2918 2918

K2 (paarden<3jr) 194 408 nvt nvt nvt 123 123 nvt 259 259 nvt nvt nvt 259 259 259

K4 (pony<3jr) 25 33 nvt nvt nvt 8 8 nvt 11 11 nvt nvt nvt 11 11 11

Totaal 536.063 1.380.046 50.855 1.430.901 451.239 50.855 502.094 486.348

#dieren Ammoniakemissie (kg/jr)

Diercategorieën die niet als hoofdtak voorkomen bij ‘groeiende bedrijven ‘

Stalsysteem 'mitigatiepakket 1, stap1' 
(stilstand houdt zelfde systeem)

Ammoniakemissie (kg/jr)

Alternatief 1, met mitigerende maatregelen (mitigatiepakket 1, stap 1)
(aantal dieren idem als alt 1 zonder mitigerende maatregelen)

Referentiesiuatie Alternatief 1, zonder mitigerende maatregelen

Diercategorie #dieren
Ammoniak-
emissie 
(kg/jr)

Dieren/ha 
bouw vlak 
groeiers

Ha 
bouw vlak 
groeiers

Tabel B2-1 Dieren en de ammoniakemissie referentiesituatie, alternatief 1 en alternatief 1 met mitigerende maatregelen (mitigatiepakket 1, stap1 en 2) 

 

*nog niet het allerbest beschikbare systeem gekozen. Voor melkvee zou dat een mechanisch geventileerde stal betekenen en voor vleesvarkens een hokoppervlak per dier met <0,8m2 

**nog geen betere stalsyteem bekend 

***Systeem E5.1 heeft ook een emissie van 0,005 kg per dier per jaar 
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Alternatief 1, zonder 
mestvergisting

Mest per 
dier (ton/jr) Mest totaal (ton/jr)

Aandeel in 
totale mest alt 1

Ha bouw vl bezet 
met mestvergist #dieren Mest (ton/jr)

Winst NH3-emissie t.o.v. 
alt1, zonder mitig, a.g.v. 
minder dieren (kg/jr)

Winst NH3-emissie t.o.v. 
alt1, mitig.pakket 1, stap 1, 
a.g.v. minder dieren (kg/jr)

Ha extra bouw vl 
voor dieren t.o.v. 
173 vergisters

Extra #dieren 
t.o.v. 173 
vergisters

Extra mest t.o.v. 
173 vergisters 
(ton/jr)

A1 (melkvee) 23,5 1.192.531
43032 1.011.252 78834 34709 9,7 1290 30.317

A3 (jongvee) 7 258.181 30122 210.857 26367 26367 0 903 6.321

A4 (vleeskalveren) 3,5 231.623 0,107 9,5 50351 176.229 37775 2690 1,6 2666 9.330

C1 (geiten>1jr) 1,3 9.785 0 0,0 7527 9.785 0 0 0 0 0

D1.3 (guste en dragende zeugen) 5,1 183.197 0,085 7,5 29921 152.597 11481 1265 1,3 1040 5.304

D3 (vleesvarkens) 1,1 165.301 0,076 7,0 115274 126.801 48313 9583 1,1 5500 6.050

E2 (legkippen/ouderdieren legrassen) 0,0534 36.343 0,017 1,5 560586 29.935 7861 153 0,25 20000 1.068

E5 (vleeskuikens) 0,0109 64.002 0,030 3,0 5431824 59.207 18836 2301 0,45 66000 719

K1 (paarden>3jr) 5,2 4.826 0,002 0 928 4.826 0 0 0 0 0

K3 (pony’s>3jr) 2,1 1.010 0 0 481 1.010 0 0 0 0 0

A2 (zoogkoeien) 15 6.030 0,003 0 402 6.030 0 0 0 0 0

A6 (vleesstieren) 10 8.700 0,004 0 870 8.700 0 0 0 0 0

A7 (fokstieren) 10 1.880 0,001 0 188 1.880 0 0 0 0 0

B1 (schapen) 0,14 93 0 0 665 93 0 0 0 0 0

C2 (geiten 61dg-1jr) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

C3 (geiten<1jr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D1.1 (biggenopfok/gespeende biggen) 0 0 0 0 844 0 0 0 0 0 0

D1.2 (kraamzeugen met biggen tot spenen) 5,1 510 0 0 100 510 0 0 0 0 0

D2 (dekberen) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

E1 (opfokhennen/hanen legrassen<18w k) 0,0225 249 0 0 11084 249 0 0 0 0 0

E3 (ouderdieren vleeskuik. in opfok; <19 w k) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E4 (ouderdieren vleeskuikens) 0,0206 104 0 0 5031 104 0 0 0 0 0

K2 (paarden<3jr) 1,5 185 0 0 123 185 0 0 0 0 0

K4 (pony<3jr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

overig (cat w aar voor mest '0' is ingevuld) 100 0 0 100 0 0 0 0
Totaal 2164650 86,5 1.800.349 229467 77067 14,4 59.110

Alternatief 1, met 144 co-vergisters

Diercategorieën die niet als hoofdtak voorkomen bij ‘groeiende bedrijven ‘

0,670 58,0

Diercategorie

Alternatief 1, met 173 co-vergisters
Winst ammoniakemissie is w inst door lager aantal dieren t.o.v. situatie zonder vergisting. Getallen zijn dus excl. 
w inst a.g.v. lagere vervluchtiging ammoniak uit mest 

Tabel B2-2 Mestproductie alternatief 1 met en zonder co-vergisting en ‘emissiewinst' a.g.v. het houden van minder dieren (bouwvlak wordt bezet door vergisters) 
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Realisme extreme groei 

De extreme berekende groei zal in de praktijk niet voorkomen. Echter, bij vaststelling van het 
bestemmingsplan in deze vorm is het in theorie mogelijk. Het genoemde maximum aantal koeien kan in 
theorie bijvoorbeeld beweid worden binnen de gemeente (afgezien van de benodigde hoeveelheid voer in 
totaal en benodigd land voor mestafzet). Zie onderstaand kader. 
 

Benodigde ruimte voor beweiding 

Per melkkoe is (bij keuze voor niet het meest efficiënte systeem van beweiding) 960 m2 grasland nodig 
per jaar op de huiskavel die benut kan worden voor beweiding (land in directe omgeving voerderij). Dit 
betekent dat per hectare huiskavel 10,4 koeien per jaar beweid kunnen worden. In de gemeente is volgens 
CBS circa 7.100 hectare grasland aanwezig (ruim 10.000 hectare landbouwgrond). 
Dit betekent dat je in theorie 7.100*10,4 = ca 74.000 koeien kunt beweiden in de gemeente.  
Volgens de maximale situatie in alternatief 1 zullen er 85.000 stuks melkvee in de gemeente aanwezig zijn 
(waarvan 50.000 volwassen). In de berekening wordt uitgegaan van 50% beweiding. Dit aantal kan in 
theorie beweid worden in de gemeente. In dat geval moet wel een zeer groot deel van het grasland benut 
kunnen worden als huiskavel om koeien (liefst vanuit de stal) te kunnen beweiden. 
Bron: gebaseerd op http://www.infomil.nl/publish/pages/68325/melkkoeienbeweidenofpermanentopstallen.pdf 

 
In geval van een groei naar het theoretisch maximum aantal dieren moet wel een zeer groot deel van de 
mest worden afgevoerd naar buiten de gemeente of worden verwerkt op een andere manier. Dit gaat 
gepaard met hoge kosten. Zie onderstaand kader. 
 

Benodigde ruimte voor mestafzet op landbouwgrond 

Volgens de EU-regels mag 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest op landbouwgrond 
gebracht worden. Nederlandse boeren kunnen gebruik maken van ‘derogatie’, waardoor zij 250 kg stikstof 
uit dierlijke mest op een hectare land mogen brengen.  
De mestafgift per koe en het gehalte stikstof daarin hangt onder andere af van het voer en de 
melkproductie. Een gemiddelde Nederlandse koe gaf in 2012 8335 kg melk per jaar 
http://melkveehouders.nieuwsgrazer.nl/topic/48859/). Bij een gemiddeld ureumgehalte van 21,4 mg/100 
gram melk in 2012 (http://www.melkvee.nl/nieuws/2865/2012--ureum-lager-minder-melk-per-koe) levert 
dat 111-112 kg stikstof per koe per jaar op (drijfmest). Dat betekent dat bij een norm van 250 kg 
stikstof/ha/jr de mest van ca 2,2 koeien per hectare afgezet kan worden. Volgens CBS beschikt gemeente 
Tubbergen in 2012 over circa 10.000 hectare landbouwgrond. Hierop kan dus (zonder rekening te houden 
met gebieden waar minder mest op het land gebracht mag worden) de mest van circa 22.000 volwassen 
koeien afgezet worden. 
De mest van de maximaal 85.000 stuks melkvee in alternatief 1 (waarvan 50.000 volwassen koeien) kan 
dus ruim niet binnen de gemeente afgezet worden. Daar komt nog de mest van de overige diercategorieën 
(o.a. varkens en kippen) bij.  
Een zeer groot deel van de mest moet dus worden afgevoerd naar eigen of andermans grond buiten de 
gemeente of moet worden verwerkt op een andere manier. 
Zie tabel B2-2 voor de totale mestproductie in de gemeente volgens alternatief 1. 

 
Ook in de huidige situatie wordt al mest afgevoerd uit de gemeente. De draagkracht van de gemeente 
Tubbergen loopt qua aantal dieren al tegen haar grenzen aan. 
 
Alternatief 2 

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe de realistisch (verwachte) ontwikkeling van de agrarische sector is 
ingeschat. In alternatief 2 wordt deze verwachting plus een lichte overschatting van deze verwachting 
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mogelijk gemaakt (i.v.m. onzekere wensen/ontwikkelingen, zoals gevolgen afschaffing melkquotum in 
2015) met per saldo groeipercentages. Ook is aangegeven hoe deze groei is verdeeld over de bedrijven 
ten behoeve van de effectbepaling. 
 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe het aantal dieren per diercategorie is berekend en hoe de groei 
is gesimuleerd in het stikstofdepositiemodel. De groei vindt plaats bij de grotere bedrijven (grootste circa 
25%) van de categorieën waar een groei voorzien is. 
 

Diercategorie aantal dieren 
huidige situatie* 

% groei groei totaal aantal 
dieren alternatief 2 

simulatie groei per bedrijf 
t.b.v. stikstodepositie 

melkkoeien>2jr (A1) 14.265 10 1427 84 bedrijven*17 koeien 

melkvee<2jr (A3) 10.880 10 1088 84 bedrijven*13 koeien 

Vleeskalveren (A4) 9068 10 907 15 bedrijven*60 kalveren 

Legkippen (E2) 291233 10 29123,3 7 bedrijven * 4160 kippen 

* dit zijn aantallen volgens CBS-cijfers van 2012. De aangegeven groei is echter ook representatief voor cijfers van 

2013 

 
In de PB zijn aanvullende maatregelen getroffen voor alternatief 2 om de effecten ten aanzien van 
stikstofdepositie te beperken. Deze maatregelen zijn toegelicht in de PB. 
 
Overige uitgangspunten stikstofdepositieberekeningen 

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van veehouderijen en heeft daarmee effecten op de 
stikstofemissie/-depositie in en in de omgeving van de gemeente. Voor de referentiesituatie en de MER-
alternatieven (t.o.v. de referentiesituatie) is de depositie in beeld gebracht voor het jaar 2023. Bijdragen 
van andere (grootschaliger) emissiebronnen zoals verkeer en industrie kennen geen wezenlijke 
veranderingen als gevolg van het bestemmingsplan en zijn daarmee niet onderscheidend.  
 
In het hoofdstuk 3, de aanvulling op het MER en deze bijlage is toegelicht wat de referentiesituatie en de 
nieuwe situatie volgens de MER-alternatieven inhouden en hoe deze zijn bepaald. Belangrijkst daarbij zijn 
de gehanteerde dieraantallen in de huidige situatie en de toekomstige situatie. De huidige dieraantallen en 
dier-/staltypen zijn door de gemeente aangeleverd in de vorm van een vergunningenlijst. Op basis van 
CBS-cijfers zijn deze vergunningcijfers ‘gecorrigeerd’ tot daadwerkelijke dieraantallen per adres, per stal-
/diertype. De mogelijke groei van het aantal dieren in de MER-alternatieven is bepaald ten opzichte van 
deze ‘daadwerkelijke’ dieraantallen. 
 
Uit het aantal dieren en het bijbehorende staltype volgt een stikstofemissie per adres per diersoort 
(standaard getallen per staltype volgens de Regeling Ammoniak en Veehouderij). Op basis van deze 
emissiegegevens is voor de referentiesituatie en de alternatieven een depositieberekening uitgevoerd met 
het rekenmodel OPS ( versie 4.3.12) in een rekengrid van 30 bij 30 km.  
De toename van het aantal dieren in alternatief 1 is gemodelleerd in de stikstofdepositieberekeningen door 
de groei te verdelen over de circa 25% grootste bedrijven per groeiende diercategorie. 
 
In de berekeningen van de referentiesituatie en alternatief 1 is rekening gehouden met de maximaal 
toelaatbare stikstofemissie per dierplaats volgens Besluit Huisvesting veehouderij. Bij de berekende 
emissie is dus geen rekening gehouden met betere staltypen dan minimaal verplicht volgens Besluit 
Huisvesting. 
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Voor de eigenschappen van stallen/emissiepunten zijn de volgende parameters ingevoerd bij de 
berekeningen van de depositie van alternatief 1 en 2: 
– Gemiddelde gebouwhoogte: 6 meter. 
– Emissiepunthoogte natuurlijke ventilatie: 1,5 meter (grondgebonden bedrijven). 
– Emissiepunthoogte mechanische ventilatie: 5 meter (IV bedrijven). 
– Luchtsnelheid natuurlijke ventilatie: 0,4 meter per seconde (grondgebonden bedrijven). 
– Luchtsnelheid mechanische ventilatie: 4 meter per seconde (IV bedrijven). 
– Diameter uitstroomopening: 0,5 meter. 
 
Voor de berekening van de referentiesituatie zijn de huidige bekende eigenschappen van de stallen 
gebruikt. Indien onbekend zijn bovenstaande standaardwaarden gebruikt. 
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Landschappelijke inpassing  
 
Het bestemmingsplan buitengebied biedt de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning af te wijken van 
de bouwregels voor het vergroten van bedrijfsgebouwen. Ook is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
de bouwvlakken te kunnen vergroten. Voor deze ontwikkelingen, die mogelijk gemaakt worden binnen de  
bestemmingen Agrarisch 1 en Agrarisch 2 geldt dat een goede landschappelijke inpassing een vereiste is. Bij 
ontwikkelingen van 1000 m3 tot 3000 m3 is het opstellen van een  erfinrichtingsplan noodzakelijk. Bij 
ontwikkelingen van meer dan 3000 m3 dient een landschapsplan te worden opgesteld.  

Erfinrichtingsplan is: 
Een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000m3 en 3000m3, het bouw- cq bestemmingsvlak is 
ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is 
gelegen. Hierbij is aangesloten op de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de 
beleidsnota “De casco benadering in Noordoost-Twente’, welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin 
opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. 
Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd. 

Landschapsplan is: 
Een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000m3, het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op 
een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij 
is aangesloten op hetgeen in het document Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede 
aan de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco 
benadering in Noordoost-Twente’, welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen 
worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen.   
Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd. 
 

Indieningsvereisten landschappelijke inpassing 
1. Beschrijving type landschap 
2. Beschrijving bestaande situatie (erfopbouw en ligging in landschap) 
3. Beschrijving aanvulling op bestaande situatie tbv de landschappelijke inpassing in relatie tot KG.  
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adres vigerend plan opmerking nieuwe bestemming / aanduiding permanente bewoning bewoning 85-94 bewoning na 94
voor 1985 (aanschrijving)

Almeloseweg 74 Harbrinkhoek zomerhuisje geen recreatiewoning 
Beekzijdeweg 27 Vasse zomerhuisje controles: geen bewoning recreatiewoning 
Beekzijdeweg 41 Vasse zomerhuisje controles: geen bewoning recreatiewoning 
Binnenveldsweg 96 Vasse zomerhuisje controles:opm betrokkene: geen bewoning recreatiewoning 

Broekdijk 63 Mander zomerhuisje controles geen OR geen permanente bewoning, bewoning vanaf 1994 recreatiewoning 

bewoning sinds juli 
1994, daarom 
persoonsgebonden 
gedoogbeschikking

Delmaweg 20 Geesteren zomerhuisje
handhavingszaak verloren bij de RvS, uitspraak van raad van state dat het 
gaat om het overgangsrecht

recreatiewoning + aanduiding tbv permanente 
bewoning

mensen tevens brief gehad dat 
pbw planologisch wordt geregeld

Denekamperweg 243 Vasse zomerhuisje controles:opm betrokkene: geen bewoning recreatiewoning

Diepegoorsweg 2z Albergen natuurgebied
wordt al jaren gebruikt, GBA sinds 1999 zoon ingeschreven, in telefoongids 
ook ingeschreven op dit adres 

recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85

sinds kort waarschijnlijk sprake 
van pbw

Diepegoorsweg 4a Albergen zomerhuisje geen recreatiewoning
Geerdinksweg 3 Albergen zomerhuisje geen recreatiewoning

Grobbenhoeksweg 6 Fleringen zomerhuisje uitspraak rvs pbw is illegaal recreatiewoning
is reeds aangeschreven, moet uit 
de woning

Hakeweg 3 Reutum (Hogeveldsweg 10) zomerhuisje controles: bewoning + permanente bewoning 1999 (gba) recreatiewoning sinds 1999 aangeschreven
Hamweg 6 Albergen zomerhuisje geen recreatiewoning
Hogeveldsweg 2 Haarle zomerhuisje controles: betrokkene : recreëren recreatiewoning
Hogeveldsweg 6 Haarle zomerhuisje geen recreatiewoning
Hooidijk 66 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning

Kanaal ZZ 52 Albergen zomerhuisje brf van college: permanente bewoning obv or
recreatiewoning + aanduiding tbv permanente 
bewoning

eerder geprobeerd te bestemmen 
is niet gelukt

Laagseweg 76 agr gebied lw geen
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

al sinds lange tijd in gebruik, opv 
overgangsrecht onlangs 
verbouwd

Leemhuisweg 1 Albergen zomerhuisje geen recreatiewoning
Molenbeekweg 5 Reutum zomerhuisje controles: onbewoond recreatiewoning
Molenhofweg 13 Reutum zomerhuisje geen (vermoedelijk bewoond)) recreatiewoning x
Molenhofweg 15 Reutum zomerhuisje controles: geen bewoning (vermoedelijk bewoond) recreatiewoning x
Monnikenbraakweg 9 Tubbergen zomerhuisje geen recreatiewoning
Mosbeekweg 19 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning
Mosbeekweg 21 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning

Mosbeekweg 6 Hezingen zomerhuisje
geen (verzoek tot Ebestemming afgewezen) (vermoedelijk permanente 
bewoning) recreatiewoning X

Mosbeekweg 8 Hezingen zomerhuisje geen (verzoek tot Ebestemming afgewezen) recreatiewoning

Oosteriksweg 21 agr bouwblok geen (al jaren aanwezig)
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85

Ootmarsumseweg 386 Reutum zomerhuisje betrokkene geeft aan niet ter plaatse te wonen recreatiewoning

Pausweg 13 Hezingen zomerhuisje is jaren bewoond, eigenaar heeft persoonsgebonden gedoogbeschikking recreatiewoning; de bewoning dmv aandui-

meneer heeft 
persoonsgebondenbes
chikking

ding opnemen op kaart 
Reutummerweg 38 zomerhuisje geen recreatiewoning

Reutummerweg 45a natuurgebied geen 
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85

Schaapskooiweg 12 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning
Schaapskooiweg 4 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning
Schaapskooiweg 6 Hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning
Slagenweg 15a Harbrinkhoek zomerhuisje geen recreatiewoning
Sprengendalsweg 3 hezingen zomerhuisje geen recreatiewoning
Steenkampsweg 9 Albergen agr gebied febr 04 verzoek tot bestemmen als zh afgewezen agr gebied
Tumuliweg 10 Vasse zomerhuisje geen recreatiewoning
Tumuliweg 25 Vasse natuurgebied in verleden mtv art 19 medew aan vergroten zh recreatiewoning

Tutenbergweg 2 Vasse zomerhuisje geen
recreatiewoning + aanduiding tbv permanente 
bewoning pbw

Tutenbergweg 10 Vasse zomerhuisje geen recreatiewoning

Uelserweg 183 Mander (bij de cirkels) natuurgebied gebruik schuur als zh 
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85

reeds van voor 1985
Uelserweg 181 Mander zomerhuisje geen recreatiewoning
Veldboersweg 8 langeveen zomerhuisje geen (betrokkene geven  aan niet ter plaatse te wonen recreatiewoning

Vlasbeekweg 5 hezingen esgronden
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85

Zuidesweg 11a Albergen agr gebied lw rechtzaak: or van toepassing mbt recreatief gebruik
recreatiewoning + aanduiding bestaande 
inhoud

gebruik als zomerhuisje van voor 
85
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11  | Buitengebied

11a | Essen/kampen/maten en flierenlandschap

11b | Ontginningenlandschap

11c | Veenontginningslandschap



essen

kampen

maten en flieren
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Het essen- en kampenlandschap bestaat uit grootschalige 
en kleinschalige bolle akkers, met daartussen bosjes, 
singels en houtwallen. De es vormt vaak nu nog vaak 
een herkenbare open zone in het gebied. Erven zijn vaak 
gesitueerd rondom een es, of aan wegen die door de es 
lopen. Bebouwingsensembles zijn vervlochten met het 
omliggende landschap, door rela�ef kleinschalige bebouwing 
en de groene inrich�ng van de erven. De pla�elandswegen 
geven een steeds wisselend beeld, doordat ze slingeren door 
bosjes, akkers en velden.  Het maten- en flierenlandschap 
is sterk verbonden met de essen en kampen. De maten 
(graslanden) en de flieren (hooilanden) liggen veelal dichtbij 
een waterloop. De boederijen en schuren in zowel het essen- 
en kampenlandschap als in het maten- en flierenlandschap 
zijn vergelijkbaar qua vormgeving en situering. 

Stedenbouw
De bebouwing op het erf kan zowel direct aan de weg liggen 
als op afstand. Het erf is opgebouwd uit een boerderij, een 
of meerdere stallen en schuren in een informele se�ng. De 
gebouwen vormen een harmonieus ensemble. 

Het woonhuis ligt meestal vooraan met daarachter een 
groepje bijgebouwen rond een open ruimte. De verschillende 
gebouwen staan meestal niet in lijn maar in een losse 
structuur, soms gedraaid ten opzichte van elkaar. Erven sluiten 
aan op het omliggende landschap door hun groene randen in 

Kampenlandschap

Essenlandschap

Karakteris�eken erf

11a | essen, kampen, maten en flierenlandschap



Bebouwingsclusters 
rondom es 

Groene erfafscheiding

Het ontbreken van een 
groene erfafscheiding 
maakt de overgang naar 
het landschap hard

de vorm van houtwallen, singels en bosjes. Aan de voorzijde 
komen van oudsher siertuinen, boomgaarden en moestuinen 
voor, aan de achterzijde opent het erf zich rich�ng het 
landschap door een open inrich�ng. 

Architectuur
De bebouwing is wisselend qua omvang, hoewel de meer 
kleinschalige bebouwing overheerst. De architectuur wordt 
mede bepaald door de lage goot van de hoofdgebouwen,  de 
forse kap en de dakoverstek. Hierdoor ontstaat een heldere 
vorm. Vaak wordt natuurlijk materiaal gebruikt voor de gevel, 
zoals baksteen in combina�e met hout. Ook is er veelal sprake 
van een topgevel van hout. Door de rela�ef donkere gevels 
springt het dak er qua kleur uit (vaak rode pannen) alsmede 
enkele opvallende wi�e accenten (windveren, kozijnen). 
Schuren zijn vaak van hout, soms van baksteen, en hebben 
een eenvoudige hoofdvorm met kap. Soms bestaan schuren 
uit wanden van plaatmateriaal en een dak van golfplaat. 
Deze materialen zijn erg afwijkend ten opzichte van de 
oorspronkelijke situa�e, en leveren geen bijdrage aan de 
kwaliteit.

Beleid
Nieuwe ontwikkelingen moeten passen binnen het huidige 
karakter. Het beleid is gericht op het in stand houden van de 
groepsgewijze situering van de bebouwing op het erf,  en een 
erf dat door de groene invulling aansluit op het buitengebied. 

+

+

-
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Wi�e windveren op 
woning en bijgebouw, 
beide voorzien van een 
zadeldak

11a | essen, kampen, maten en flierenlandschap

+Nieuwe stallen kunnen worden gereliseerd, mits met respect 
voor de bestaande bebouwingsensembles en karakteris�eken 
van de bebouwing. 

Gewenst beeld 
Het in stand houden van een evenwich�g beeld van 
hoofdgebouw en bijgebouwen in een losse structuur 
(bebouwingsensemble) en de aanslui�ng op de omgeving, is 
essen�eel. De (heldere) hoofdvorm en uitstraling dient aan te 
sluiten bij de karakteris�ek van de oorspronkelijke architectuur 
in dit gebied. Een eigen�jdse interpreta�e daarvan is mogelijk.
Bij nieuwe(re) erven moet eveneens gezocht worden naar dit 
beeld, vergelijkbaar met de erven in de omgeving. 

Andere aandachtspunten zijn:
woning is maximaal een laag met een (grote) kap in de 
vorm van een zadeldak (zie voor een zadeldak de foto’s op 
bladzijde 126 en deze bladzijde);
bijgebouwen zijn qua uitstraling van de bebouwing 
ondergeschikt aan de woning en liggen terugliggend ten 
opzichte van de woning, tenzij de bestaande situa�e anders 
is;
bijgebouwen en stallen sluiten qua situering en oriënta�e 
aan op de bestaande bebouwingskarakteris�eken;
de erfstructuur blij� compact, met herkenbare 
afzonderlijke massa’s en het beboud van zichtlijnen naar 
het landschap;
aansluiten op bestaande kwaliteiten van woonbebouwing 
qua vormgeving, kleur- en materiaalgebruik. Gebruik 
duurzame en streekeigen materialen zoals baksteen, hout  
(topgevel, wi�e windvanen) en gebakken dakpannen; 

▪

▪

▪

▪

▪

bijgebouwen en stallen worden uitgevoerd met een 
zadelkap met een hellingshoek die flauwer kan zijn dan de 
hellingshoek van de kap van de woning;
stallen dienen qua hoofdvorm en uitstraling aan te sluiten 
bij de karakteris�ek van de oorspronkelijke architectuur 
in dit gebied. Een eigen�jdse interpreta�e daarvan is 
mogelijk;
stallen zijn ook mogelijk in een combina�e van een donker 
en sober damwandprofiel en baksteen, mits ze niet in het 
zicht liggen vanaf omliggende wegen en mits aan de andere 
bovenstaande criteria wordt voldaan;
stallen hebben een ruime dakoverstek;
serrestallen en “boogstallen” zijn niet toegestaan;
nieuwe bebouwing mag niet dominant in het zicht komen 
te liggen.

▪

▪

▪

▪
▪
▪



broekontginning

heideontginning
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11b | ontginningenlandschap
Omstreeks 1850 werden grote delen van de heidevelden 
en broeken (moerassige gronden), die voorheen als 
woeste gronden aan de rand van de marke (gemeenschap 
van eigenaren) lagen, in ontginning gebracht. De 
gemeenschappelijke heidevelden en broekgronden werden 
verdeeld en aan par�culiere eigenaars toegewezen. Het 
landschap werd ontgonnen volgens een moderne, func�onele 
verkaveling: grote rechthoekige of vierkante blokken. 
Daardoor zijn er ook rechte wegen in het gebied aangelegd. 
Het gebied is ook opener dan de essen en kampen.

Heideontginning

Broekontginning

Karakteris�eken erf



Opbouw erf met 
woonhuis en 
bijgebouwen daar 
achter in een stramien

Elementen oudere 
boerderijen, vrijwel 
geen er�eplan�ng

Erf op grote afstand tot 
de weg met windsingel 
(bomen op erfgrens ter 
afscherming voor de 
wind)

Stedenbouw
De erven liggen veelal met de voorzijde naar de weg gericht. 
Veel erven hebben een singel als bescherming tegen 
de wind, maar er zijn ook erven die geen of nauwelijks 
beplan�ng hebben. Opvallend is de rela�ef kleine maat van 
veel boerderijen en de diverse opstallen op de erven. Ook 
is de strakke ordening van het erf (gebouwen func�oneel 
geplaatst, veelal in één rich�ng) kenmerkend voor erven in 
het ontginningenlandschap. De woning staat aan de weg, de 
bijgebouwen staan er achter.

Architectuur
De boerderijtypen zijn afwisselend, de vormgeving is 
a�ankelijk van het bouwjaar. De architectuur is veelal sober. 
Woningen bestaan uit één of twee lagen met een kap. Ze 
zijn van baksteen. Elementen van de oudere boerderijen op 
de essen en kampen komen soms terug bij deze nieuwere 
boerderijen, zoals de wi�e windvanen, houten topgevels en de 
oranje/rode dakpannen. 

Beleid
De kenmerkende func�onaliteit en rechtlijnigheid wordt in 
stand gehouden. Daarmee onderscheiden deze erven zich van 
de oudere erven in het essen en kampenlandschap. 

Nieuwe bijgebouwen en stallen kunnen in hetzelfde 
rechtlijnige stramien worden gerealiseerd.

+

+

+
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Baksteen en pannendak, 
bijgebouwen hebben 
ook een kap

Moderne interpreta�e 
van historische 
invloeden

Rechtlijnige woonerven 
aan beide zijden van 
de weg, soms met 
er�eplan�ng, soms 
zonder

11b | ontginningenlandschap

+

+

+

Gewenst beeld 
Het in stand houden van een evenwich�g ensemble van 
hoofdgebouw en bijgebouwen in een func�onele, rechtlijnige 
structuur op het erf, is essen�eel. 

Andere aandachtspunten zijn:
aanslui�ng zoeken bij bestaande kwaliteiten van 
bebouwing qua situering, vormgeving, kleur- en 
materiaalgebruik;
woonhuizen, bijgebouwen en stallen worden uitgevoerd 
met een kap;
stallen dienen qua uitstraling aan te sluiten op de 
karakteris�ek van de oorspronkelijke architectuur in dit 
gebied. Een eigen�jdse interpreta�e daarvan is mogelijk;
stallen zijn ook mogelijk in een combina�e van 
damwandprofiel en baksteen, mits aan de andere 
bovenstaande criteria wordt voldaan;
gebruik van rode of bruine baksteen en hout als 
gevelmateriaal, en pannen als dakbedekking;
serrestallen en boogstallen zijn toegestaan mits ze voldoen 
aan de bovenstaande criteria voor bijgebouwen en 
stallen en mits ze voldoen aan de “Kwaliteitscriteria voor 
serrestallen” van het Overs�cht, december 2009.

▪

▪

▪

▪

▪

▪



veen

veenontginning
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11c | veenontginningslandschap
Vanaf 1870 werden typische hoogveenontginnings-
landschappen ontwikkeld, met voornamelijk strookvormige 
verkavelingen. De ontginning vond plaats vanuit de iets 
hoger gelegen linten in het gebied. Er werden geen diepe 
afwateringskanalen gegraven waardoor veel veen onder het 
grondwater bleef zi�en. Dit is later alsnog afgegraven en door 
verdere ontwatering als landbouwgrond ontgonnen. Het 
gebied is afwisselend meer of minder open. 

Veenontginning

Karakteris�eken erf



Rechtlijnige opbouw 
erven

Eigen�jdse interpreta�e 
van de oorspronkelijke 
karakteris�eken van een 
schuur 

Lange toegangspaden 
naar de erven vaak 
begeid met bomen

Stedenbouw
In de veenontginningsgebieden zijn de erven zakelijk en 
rechthoekig van opzet. Het huis ligt aan de weg, de stallen 
en schuren staan heel ra�oneel in dezelfde rich�ng als het 
hoofdgebouw, maar dan verder van de weg. 

Opvallend is de rela�ef kleine maat van veel boerderijen en de 
diverse opstallen op de erven. 

Architectuur
De boerderijtypen zijn afwisselend, de vormgeving is 
a�ankelijk van het bouwjaar. De architectuur is sober. 
Woningen bestaan uit één of twee lagen met een kap. Ze zijn 
veelal van rode baksteen. 

Elementen van de oudere boerderijen op de essen en kampen 
komen soms terug bij deze nieuwere boerderijen, zoals 
de wi�e windvanen, houten topgevels en de oranje/rode 
dakpannen. 

Beleid
De kenmerkende func�onaliteit en rechtlijnigheid wordt in 
stand gehouden. Nieuwe bijgebouwen en stallen kunnen in 
hetzelfde rechtlijnige stramien worden gerealiseerd.

+

+

+
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Rode baksteen in 
combina�e met een 
pannendak 

Erven op grote afstand 
tot de weg

11c | veenontginningslandschap

+

+

Gewenst beeld 
Het in stand houden van een evenwich�g beeld van 
hoofdgebouw en bijgebouwen in een func�onele, rechtlijnige 
structuur, is essen�eel. 

Andere aandachtspunten zijn:
aanslui�ng zoeken bij bestaande kwaliteiten van 
bebouwing qua situering, vormgeving, kleur- en 
materiaalgebruik;
woonhuizen, bijgebouwen en stallen worden uitgevoerd 
met een kap;
stallen dienen qua uitstraling aan te sluiten bij de 
karakteris�ek van de oorspronkelijke architectuur in dit 
gebied. Een eigen�jdse interpreta�e daarvan is mogelijk;
stallen zijn ook mogelijk in een combina�e van 
damwandprofiel en baksteen;
serrestallen en boogstallen zijn toegestaan mits ze voldoen 
aan de bovenstaande criteria voor bijgebouwen en 
stallen en mits ze voldoen aan de “Kwaliteitscriteria voor 
serrestallen” van het Overs�cht, december 2009.

 

▪

▪

▪

▪

▪
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REGELS 

HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

 
Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  het plan: 
het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied NL.IMRO.0183.1410621-ow01 van de ge-
meente Tubbergen; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen;  

1.3  aan-huis-gebonden beroep of bedrijf: 
een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in 
overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die 
met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.4  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden; 

1.5  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  afschermende beplanting: 
beplanting met een visueel afschermende werking; 

1.7  afzetten van hakhout: 
het bij wijze van onderhoudsmaatregel vlak boven de stobbe verwijderen van alle boven-
grondse delen van hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen; 

1.8  agrarisch aanverwant bedrijf: 
een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamhe-
den in hoofdzaak bestaan in de vorm van het houden van dieren en/of het telen en be-
werken van gewassen, maar niet in hoofdzaak gericht op het voortbrengen van pro-
ducten, al dan niet in combinatie met het verlenen van diensten aan derden, zoals een 
gebruiksgerichte paardenhouderij; 

1.9  agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen 
van gewassen en/of het houden van dieren; 
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1.10  agrarisch gebruik: 
het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren; 

1.11  ambachtelijk bedrijf: 
het overwegend met de hand vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen ten be-
hoeve van de uiteindelijke ge- of verbruikers; 

1.12  ander bouwwerk: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.13  ander werk: 
een werk, geen bouwwerk zijnde; 

1.14  appartement: 
het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woongelegen-
heid, bedoeld voor verblijfsrecreatie, in een groter gebouw; 

1.15  archeologisch monument: 
een terrein welke van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoon-
heid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde en die daarom op 
grond van de Monumentenwet wordt beschermd; 

1.16  archeologische waarden: 
oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van 
(de culturele overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis; 

1.17  archeologisch waardevol terrein: 
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen be-
vinden; 

1.18  bar-dancing / nachtclub: 
een gebouw waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het serveren van al 
dan niet alcoholhoudende dranken en in geringe mate op het verstrekken van snacks; de 
muziek vervult een achtergrondfunctie; 

1.19  bassin: 
een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten; 

1.20  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken zijnde; 

1.21  bed and breakfast: 
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot 
recreatief nachtverblijf en ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf 
elders hebben; 

1.22  bedrijf: 
het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of 
herstellen van goederen; 
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1.23  bedrijfsgebouw: 
een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.24  bedrijfsmatige exploitatie: 
het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/ex-
ploitatie, dat in de (logies)verblijven -permanent wisselende - recreatieve (nacht)verblijfs-
mogelijkheden geboden worden; 

1.25  bedrijfsvloeroppervlakte: 
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een 
bedrijf, een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruim-
ten en dergelijke; 

1.26  bedrijfswoning: 
een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het 
huishouden van) een persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de 
woning bij een gebouw of op een terrein wordt gebouwd, maken alle aangebouwde bij-
behorende bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning; 

1.27  beheergebouw: 
een gebouw, dat dient voor het beheer en onderhoud van een gebied; 

1.28  bestaand: 
ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik: 
 bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;  

1.29  bestaande ammoniakemissie: 
bestaande aantal dierplaatsen voor de bestaande diersoorten, vermenigvuldigd met de 
emissiefactoren van het bestaande stalsysteem, waarbij geldt: 
a. bestaand stalsysteem: het stalsysteem ten tijde van de vaststelling van het plan; 
b. bestaande aantal dierplaatsen: het aantal legaal gerealiseerde dierplaatsen zoals aan-

wezig ten tijde van de vaststelling van het plan;  
c. bestaande diersoorten: de diersoorten, waarvoor de legaal gerealiseerde dierplaat-

sen zoals aanwezig ten tijde van de vaststelling van het plan zijn gebouwd; 

1.30  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.31  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.32  bijbehorend bouwwerk: 
een architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een woonhuis/bedrijfswoning dan 
wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend woonhuis/bedrijfswoning 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een 
dak;  
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1.33  boerderijpand: 
het gebouw behorende tot het bestaande agrarisch bedrijf of het voormalige agrarisch 
bedrijf, waarin oorspronkelijk het woongedeelte en de stal/schuur was ondergebracht en 
dat oorspronkelijk als het hoofdgebouw van het agrarisch bedrijf is gebouwd;   

1.34  bomenrij: 
drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of 
perceel, visueel als samenhangend element herkenbaar; 

1.35  boom: 
een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven; 

1.36  boomteelt: 
de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals laanbomen, klimplanten, rozen inclusief on-
derstammen en buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en 
haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken inclusief vruchtboomonderstammen; 

1.37  boomteeltbedrijf: 
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van 
boomkwekerijgewassen; 

1.38  bosbouw: 
het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding 
en ontwikkeling van bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de func-
ties) natuur, houtproductie, landschap, milieu en recreatie; 

1.39  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het ver-
groten van een bouwwerk; 

1.40  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.41  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.42  bouwperceelgrens: 
de grens van een bouwperceel; 

1.43  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.44  bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden; 
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1.45  camper: 
motorvoertuig dat is ingericht om te kunnen slapen en te verblijven; 

1.46  casco: 
de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;  

1.47  cascobenadering:  
benadering, gericht op behoud en versterking van landschapstypen, waarbij een onder-
scheid wordt gemaakt tussen landschapselementen die deel uitmaken van het casco en 
behouden dienen te blijven en landschapselementen die geen deel uitmaken van het 
casco en verplaatst kunnen worden vanwege agrarische, economische, infrastructurele 
en andere maatschappelijke belangen; 

1.48  containerteelt: 
het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt; 

1.49  cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden 
gebruikt ten behoeve van een agrarische bedrijfsvoering; 

1.50  cultuurhistorische waarde: 
de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat 
is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouw-
werk of dat gebied heeft gemaakt;  

1.51  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactivi-
teit; 

1.52  discotheek: 
een gebouw waarin de bedrijfsuitoefening voornamelijk is gericht op het bieden van ge-
legenheid tot dansen op mechanische en/of levende muziek en het serveren van al dan 
niet alcoholhoudende dranken; 

1.53  dunning:  
velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van 
de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd; 

1.54  ecologische Hoofdstructuur: 
een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en poten-
tiële natuurwaarden van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten 
en ecosystemen; 

1.55  één bedrijf: 
één economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures teneinde 
goederen en/of diensten te produceren; 
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1.56  erfinrichtingsplan: 
een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000 m3 en 3000 m3, het bouw- cq be-
stemmingsvlak is ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin 
het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij is aangesloten op de “Richtlijnen objec-
tivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco benadering 
in Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbe-
velingen worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het 
plan dient door het college te zijn goedgekeurd; 

1.57  erotisch getinte vermaaksfunctie: 
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seks-
club en een seksautomatenhal; 

1.58  evenement: 
elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, groot-
schalige sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk 
en alle overige tot vermaak en recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering van 
markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de kans-
spelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 
dagen omvatten; 

1.59  extensief dagrecreatief medegebruik: 
een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie 
van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, 
fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van een vis- of picknickplaats, of een naar de aard 
daarmee gelijk te stellen medegebruik; 

1.60  fruitteelt: 
de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen; 

1.61  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.62  gebruiksgerichte paardenhouderij: 
een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden 
en het trainen, alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van 
een paardenpension, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.63  geluidsbelasting: 
de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg; 

1.64  geluidsgevoelige objecten: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals be-
doeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder; 
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1.65  geluidsgevoelige functies: 
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een 
terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt; 

1.66  geluidszoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging 
in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.67  geomorfologische waarden: 
de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak 
in verband met de wijze van hun ontstaan; 

1.68  glastuinbouwbedrijf: 
een niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen, waarbij de pro-
ductie in kassen plaatsvindt; 

1.69  groepsaccommodatie: 
(deel van) een gebouw welke blijvend is bestemd voor recreatief nachtverblijf door groe-
pen, waarbij wordt overnacht in slaapzalen en/of slaapkamers waar een dagverblijf be-
schikbaar is waarin de gasten mede huishoudelijke werkzaamheden verrichten; 

1.70  hakhout: 
bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe weer uitlopen en waarbij 
periodiek afzetten voor de instandhouding ervan noodzakelijk is; 

1.71  historische buitenplaats: 
een ensemble van een monumentaal hoofdgebouw met tuin en/of park, (functionele) bij-
behorende bouwwerken en in sommige gevallen aangevuld met landerijen; 

1.72  hogere grenswaarde: 
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een 
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Be-
sluit Geluidhinder; 

1.73  hoofdgebouw: 
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouw-
perceel kan worden aangemerkt; 

1.74  hoofdverblijf: 
het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke acti-
viteiten van betrokkene, waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Ba-
sisadministratie Persoonsgegevens op dat adres en/of betrokkene het adres heeft opge-
geven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke omstandigheden blijkt 
dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt; 
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1.75  horecabedrijf en/of -instelling: 
een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse wor-
den verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet 
in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte ver-
maaksfunctie, een bar-dancing / nachtclub of een discotheek; 

1.76  houtopstand: 
boom of landschapselement; 

1.77  houtteelt: 
de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in 
principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend 
van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet, zoals die gold op het 
moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan; 

1.78  houtwal:  
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, 
voor de instandhouding waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is; 

1.79  huishouden: 
een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een 
complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sani-
taire voorzieningen en de entree; 

1.80  inpassingsplan: 
een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze een ontwikkeling wordt inge-
past op het betreffende perceel en in relatie tot de omgeving, waarbij bijlage 2 van de 
toelichting leidraad is bij het maken van een inpassingsplan; 

1.81  intensief kwekerijbedrijf: 
een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoe-
ring in de vorm van het telen van gewassen, zoals een paddenstoelenkwekerij, een wor-
men- en/of madenkwekerij, een viskwekerij, een witlofkwekerij of een combinatie van 
deze bedrijfsvormen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met 
(nagenoeg) geen gebruik van daglicht; 

1.82  intensief veehouderijbedrijf: 
een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grondgebonden agrarische be-
drijfsvoering met ten minste 250 m² bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor vee-
houderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrundvee (1), schapen, paarden, 
of dieren 'biologisch' (2) worden gehouden en waar geen dieren worden gehouden uit-
sluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.  
NB (1) Melkrundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat overwegend 
wordt gehouden voor de melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode 
worden gemolken, tijdens de lactatie worden gemest dan wel zijn drooggezet en worden 
afgemest en vrouwelijk vleesvee ouder dan 2 jaar met bijbehorend vrouwelijk jongvee, 
dat op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en 
het voortbrengen en zogen van kalveren.  
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NB (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens 
artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biolo-
gische productiemethoden; 

1.83  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig 
ander voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel 
wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waar-
voor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen is vereist; 

1.84  kap: 
een dak met een zekere helling; 

1.85  kappen:  
het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand; 

1.86  kas: 
een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar 
bouwwerk, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 
licht doorlatend materiaal, dienend tot het kweken van groente, vruchten, bloemen, bo-
men, struiken of planten; 

1.87  kernrandzone: 
die gebieden rond een kern, waar sprake is van een menging van tot de kern behorende 
functies en meer aan het landelijk gebied gebonden functies;  

1.88  KGO-beleid: 
een ontwikkelingsgerichte aanpak die voortkomt uit de ambitie om ontwikkelingen in het 
buitengebied samen te laten gaan met een impuls in de ruimtelijke kwaliteit; 

1.89  kleinschalige duurzame energiewinning: 
winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen 
schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in 
onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, aard- en omge-
vingswarmte;  

1.90  kleinschalig kampeerterrein: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd 
om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermid-
delen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Dit kampeerterrein of plaats heeft betrek-
king op een kampeerterrein voor een beperkt aantal kampeermiddelen; 

1.91  kwetsbaar object: 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grens-
waarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die 
in acht genomen moet worden; 
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1.92  landgoed: 
multifunctioneel gedeelte van het landelijk gebied met meerdere functies als landbouw, 
bosbouw, natuur- en landschapsbeheer, wonen, werken en recreatie, bestaande uit en-
kele van de volgende elementen: hoofdhuis (kasteel of buitenplaats of landhuis met tuin 
en/of park) en/of boerderijen al dan niet met gebouwde aanhorigheden, lanen, bos- en 
landbouwgronden, natuurterreinen en wateren, toebehorend aan één of meer natuur-
lijke of rechtspersonen, het welk doorgaans als een economische eenheid wordt beheerd 
om het als zodanig duurzaam in stand te houden; 

1.93  landschappelijke waarden: 
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip 
landschappelijke waarden zullen de landschappelijke kenmerken, zoals opgenomen in bij-
lage 2 van de toelichting, steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);  

1.94  landschapsplan: 
een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000 m³, het bouw- cq bestem-
mingsvlak is ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het 
bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij is aangesloten op hetgeen in het document 
Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede aan de “Richtlijnen ob-
jectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco benade-
ring in Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aan-
bevelingen worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het 
plan dient door het college te zijn goedgekeurd; 

1.95  landschapselement:  
hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een 
bomenrij, begroeiing van heesters en struiken en erfbos; 

1.96  logiesverstrekkend bedrijf: 
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneen-
heden enkel zijn ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden ac-
commodaties aangeboden voor dagverblijf en maaltijdbereiding; 

1.97  loon- en grondverzetbedrijf: 
een bedrijf dat in opdracht werkzaamheden verricht op het gebied van agrarisch loon-
werk, cultuurtechnische werkzaamheden, grondverzet en grondwerkzaamheden;  

1.98  maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, religieuze 
en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van men-
sen en dieren én voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook onder-
geschikte detailhandel en ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen; 
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1.99  manege-activiteiten: 
bedrijfsactiviteiten met een publieksgericht karakter, die zijn gericht op het bieden van 
gelegenheid tot het berijden en verzorgen van paarden en pony's (waaronder het lesge-
ven, de verhuur of het organiseren van wedstrijden en/of andere hippische evenemen-
ten) met daarbij behorende ondergeschikte horeca; 

1.100  mantelzorg: 
intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep 
wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participa-
tie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de 
gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met 
een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aan-
gewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond; 

1.101  mest- en/of biomassavergisting: 
het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van 
organische verbindingen door bacteriën, waarbij productie van bio-energie, digestaatver-
werking en compostering plaatsvindt; 

1.102  natuurkampeerterrein: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd 
om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermid-
delen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Het is gelegen in een aaneengesloten ge-
bied van ten minste 25 hectare, waarvan in ieder geval de helft bestaat uit bos of natuur-
gebied. Het al dan niet aaneengesloten kampeerterrein is niet groter dan 1 hectare; 

1.103  natuurlijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige 
en biologische elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip na-
tuurlijke waarden zullen de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds on-
derdeel van het toetsingskader zijn); 

1.104  normaal agrarisch gebruik: 
het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agra-
risch gebruik van de gronden; 

1.105  normaal onderhoud: 
het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed 
beheer, behoud en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestem-
ming behoren; 

1.106  ondergeschikte horeca: 
een lichte vorm van horeca, in de vorm van het verstrekken van dranken en kleine ver-
snaperingen waarbij geen sprake is van het bereiden van maaltijden, die ondergeschikt is 
aan en ten dienste staat van de functie waarbij de horeca wordt uitgeoefend; 



blz 126  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

1.107  ondergeschikte tweede tak: 
een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, 
zoals een intensieve tak veehouderij of een bedrijfseigen mest- en/of biomassavergisting; 

1.108  overige opgaande teeltvormen: 
sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt 
van meerjarige gewassen; 

1.109  overkapping: 
een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste 
één wand; 

1.110  paalkamperen: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd 
om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van één tot twee 
tenten ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

1.111  paardenpension: 
een bedrijf waar paarden van derden worden gestald; 

1.112  paardentrainingsbedrijf 
een bedrijf dat is gespecialiseerd in het africhten en opleiden van paarden voor een be-
paalde taak (africhtingsbedrijf); 

1.113  peil: 
a. indien op het land wordt gebouwd: 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg 
grenst: 
 de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de 
weg grenst: 
 de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van 

de bouw; 
b. indien over of in het water wordt gebouwd: 

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil); 

1.114  permanente bewoning: 
bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken; 

1.115  plattelandswoning: 
een woonhuis in de vorm van een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bewoond 
mag worden door een persoon of diens huishouden die niet werkgerelateerd is met het 
nabijgelegen agrarisch bedrijf, waartoe het woonhuis in het verleden als bedrijfswoning 
heeft behoord; 

1.116  pot- en containerteelt: 
het kweken van planten en bomen in potten, containers of andere houders in een sub-
straat op een doorlatende of een niet-doorlatende ondergrond los van de ondergrond; 
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1.117  pot- en containerveld: 
agrarisch perceel voor het kweken van planten en bomen in potten, containers, substraat 
of andere houders; 

1.118  praktijkruimte: 
een ruimte, zijnde (een zelfstandige eenheid van) een gebouw of indien onderdeel uitma-
kende van een woning dan zijnde een ondergeschikt deel van de woning, dat dient voor 
de uitoefening van een vrij beroep dan wel voor de uitoefening van een aan huis gebon-
den beroep of bedrijf; 

1.119  productiegebonden detailhandel: 
een ondergeschikte vorm van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaar-
digd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhan-
delsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

1.120  productiegerichte paardenhouderij: 
een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die is gericht op het voortbrengen van pro-
ducten door middel van het houden van paarden, waarbij al dan niet in ondergeschikte 
mate het africhten en de handel van paarden plaatsvindt;  

1.121  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een 
ander tegen vergoeding; 

1.122  prostitutiebedrijf: 
een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk be-
stemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; 

1.123  puinbreken: 
het mechanisch omzetten van puin, zijnde een afvalstof, naar menggranulaat, zijnde een 
bouwstof, door middel van een mobiele puinbreekinstallatie; 

1.124  recreatief verblijf: 
verblijf dat plaatsvindt in het kader van de verblijfsrecreatie; 

1.125  recreatiewoning: 
een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatief verblijf; 

1.126  regulier kampeerterrein: 
een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd 
om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermid-
delen ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

1.127  risicogevoelig bouwwerk cq. object: 
een bouwwerk c.q. object, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig 
verblijf van mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag; 
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1.128  risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grens-
waarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehou-
den bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-
ten; 

1.129  rooien:  
het met wortel en al verwijderen van een houtopstand; 

1.130  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een om-
vang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt 
in elk geval verstaan: een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, 
een seksautomatenhal, of een parenclub, of een daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan 
niet in combinatie met elkaar; 

1.131  sierteelt: 
de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken; 

1.132  silo: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden; 

1.133  singel:  
lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij periodiek on-
derhoud voor de instandhouding ervan noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam; 

1.134  stacaravan/chalet: 
een kampeermiddel, voorzien van een as/wielstelsel, dat mede gelet op de afmetingen 
kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook 
over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen; 

1.135  steilrand: 
een abrupt hoogteverschil tussen twee vlakke terreingedeelten; 

1.136  toename van ammoniakemissie: 
a. er is sprake van een toename van ammoniakemissie wanneer de emissie N/ha/jaar 

meer bedraagt dat de bestaande ammoniakemissie als bedoeld in 1.29; 
b. als uitzondering op onderdeel a is geen sprake van een toename van emissie in strijd 

met dit bestemmingsplan wanneer het wijzigen van het bestaande aantal dierplaat-
sen, bestaande diersoorten en/of bestaande stalsystemen een stikstofdepositie ver-
oorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die afzonder-
lijk en, in geval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als be-
doeld in artikel 1.1., derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere 
projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waar-
voor het programma aanpak stikstof geldt, niet de van toepassing zijnde waarde(n) 
als bedoeld in artikel 2 leden 1 en 3 Besluit grenswaarden aanpak stikstof overschrijdt; 
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c. onder 'programma aanpak stikstof' als bedoeld in onderdeel b wordt verstaan het 
programma als bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 
1998; 

1.137  transportbedrijf: 
een bedrijf dat zich uitsluitend of in hoofdzaak richt op en zorg draagt voor het transport 
van mensen, dieren en/of goederen over de weg; 

1.138  trekkershut: 
een gebouw met een eenvoudige constructie (zonder sanitaire voorzieningen) en be-
perkte omvang ten behoeve van een kortstondig recreatief nachtverblijf voor passanten; 

1.139  tunnelkas: 
elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik 
daarmee overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor 
bedekte teelten; 

1.140  veldschuur: 
een geheel buiten bouwvlakken/bouwpercelen staande schuur, die wordt of werd ge-
bruikt voor het stallen of het melken van vee, dan wel de opslag van landbouwproducten 
of agrarische werktuigen; 

1.141  vellen:  
het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van andere handelingen die de 
dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben; 

1.142  verblijfsrecreatie: 
een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die 
elders hun hoofdverblijf hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één 
overnachting plaatsvindt; 

1.143  vollegronds tuinbouwbedrijf: 
een bedrijf dat overwegend of uitsluitend is gericht op het telen van tuinbouwgewassen 
in de volle grond; 

1.144  voorgevel: 
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of; indien het een gebouw betreft zonder 
of met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie 
ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het gebouw, als voorgevel moet worden aan-
gemerkt; 

1.145  voorkeurgrenswaarde: 
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting 
van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder; 

1.146  voormalig agrarisch bedrijf: 
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een voormalig agrarisch bedrijf op een perceel waar op 28 december 1985 nog een agra-
risch bedrijf actief was; 
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1.147  vrij beroep: 
een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van verworvenheden verkregen door een academische of hogere 
beroepsopleiding. Het vrije beroep dient te worden uitgeoefend door de gebruiker van 
de woning; 

1.148  vuurwerkbedrijf: 
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of assemblage of de handel in 
vuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen; 

1.149  waardevolle hoofdvorm: 
de hoofdvorm van een bouwwerk, bestaande uit de oppervlakte, de goot- en bouwhoogte 
en de dakvorm, die waardevol is voor en inhoud geeft aan de cultuurhistorische en/of 
cultuurlandschappelijke waarden van het landelijk gebied; 

1.150  windturbine: 
een bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie; 

1.151  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 

1.152  woonhuis: 
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm 
als een eenheid beschouwd kan worden. Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis; 

1.153  zorgaccommodatie: 
een zorgfunctie als hoofdtak waarbij de sociaal-medische opvang van personen, al dan 
niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig zijn, gecombineerd wordt met agrarische 
activiteiten, in dié zin dat de personen behulpzaam zijn bij de agrarische of natuurbehe-
rende activiteiten; 

1.154  zorgfunctie: 
een zorgfunctie als neventak bij een agrarisch bedrijf waarbij een directe relatie bestaat 
tussen de sociaal-medische opvang van personen en de agrarische bedrijfsactiviteiten, in 
dié zin dat de personen al dan niet behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.  
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Voor overkap-
pingen geldt een inhoud gerekend tussen de buitenzijde van de denkbeeldige gevelvlak-
ken verticaal geprojecteerd vanaf de buitenzijden van de afdekking; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en 
naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 
het bouwwerk;  

2.6  afstand tot de (bouw)perceelgrens: 
tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is; 

2.7  de afstand tot de weg: 
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de as van de bestemming 'Verkeer' dan wel waar 
geen bestemming geldt, de as van de weg; 

2.8  de hoogte van een molen: 
vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de molen; 

2.9  de hoogte van een windturbine: 
vanaf het peil tot aan de as van de windturbine. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Agrarisch - Paardenhouderij 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Paardenhouderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van gebruiksgerichte paardenhou-

derijen, al dan niet in combinatie met een agrarische bedrijfsvoering en onderge-
schikte manege-activiteiten, alsmede in ondergeschikte mate voor: 
1. een klussenbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

klussenbedrijf"; 
2. een aannemersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 

- aannemersbedrijf"; 
3. een isolatiestal, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - 

isolatiestal"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

f. plattelandswoningen en bijbehorende bouwwerken bij plattelandswoningen, al dan 
niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij 
beroep, mantelzorg, mantelzorg en/of bed and breakfast, ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning";  

g. tuinen, erven en terreinen; 
h. voorzieningen, zoals tredmolens en/of paardenbakken, en naar de aard daarmee ge-

lijk te stellen voorzieningen; 
i. hippische evenementen; 
j. parkeervoorzieningen; 
k. andere bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 3.1 onder a en e genoemde gebouwen en overkappingen gel-
den de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

het ter plaatse gevestigde gebruiksgerichte paardenhouderijbedrijf worden ge-
bouwd; 



blz 134  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

  



115402   blz 135  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen" 
zullen geen gebouwen en geen overkappingen groter dan 15 m² worden gebouwd;  

c. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. indien en voor zover de gronden zijn voorzien van de aanduiding "bedrijfswoning", zal 
een bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" wor-
den gebouwd; 

e. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-
zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten 
hoogste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfs-
woning uitgesloten", in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan;  

f. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen;  

g. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning/plattelandswoning wor-
den gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning/plat-
telandswoning bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een bedrijfswoning/plattelands-
woning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

h. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

i. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

j. aan de bedrijfswoning/plattelandswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aange-
bouwde overkappingen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten min-
ste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning/plattelandswoning worden ge-
bouwd; 

k. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  
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Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
over-
kapping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 5.2.1. on-
der c 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswonin-
gen/plattelandswo-
ningen, inclusief aan-
gebouwde bijbeho-
rende bouwwerken, 
niet zijnde overkap-
pingen 

1.000 
m³ 

- 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning/plat-
telandswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

3.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en), plattelandswoning(en) of de bedrijfsge-
bouw(en) ten hoogste 2,50 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 15,00 m bedra-
gen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Vergroten bebouwing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder c 
in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
groot met meer dan 1.000 m³, mits: 
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a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 
aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

3.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning/plattelandswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder k 
in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning met ten hoogste 10% 
wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisola-
tie; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 3.1 onder a; 
b. het gebruik van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor be-

woning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning/plattelandswoning voor de huisvesting van meer 

dan één huishouden; 
d. de uitvoering van werken of het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aan-

duiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 14" zonder 
de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 
14 opgenomen erfkwaliteitsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing; 

e. het wijzigen van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of be-
staande stalsystemen, tenzij dit niet leidt tot een toename van de bestaande ammo-
niakemissie anders dan een toename van ammoniakemissie zoals bedoeld in 1.136. 

3.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 



blz 138  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

op de wijze van productiegebonden detailhandel;  
b. het gebruik van gebouwen ten behoeve van de in 3.1 onder a 1 t/m 3 genoemde be-

drijvigheid tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte 
(m2)" aangegeven oppervlakte;  

c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning/plattelandswoning, inclusief vrij-
staande bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning/plattelandswoning, voor de 
uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswo-

ning/plattelandswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn; 

2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning/plattelandswoning ten hoogste 
30% van het brutovloeroppervlak van de bedrijfswoning/plattelandswoning be-
draagt; 

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
d. het gebruik van bedrijfswoningen/plattelandswoningen ten behoeve van verblijfsre-

creatieve doeleinden in de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaap-
plaatsen in een bedrijfswoning/plattelandswoning zijn toegestaan; 

e. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen in de 
vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van verkoop vanaf de paardenhouderij, 
rondleidingen, en dergelijke, mits de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² be-
draagt;  

f. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van an-
dere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfs-
matig agrarisch in gebruik zijn geweest; 

g. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor opslag van niet-agrari-
sche zaken voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste bedrijfsmatig agrarisch in 
gebruik zijn geweest en de gebruiksoppervlakte ten hoogste 500 m² bedraagt. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Ondergeschikte bedrijfs- en recreatieve functie  
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder a 
in die zin dat de uitoefening van een paardenhouderijbedrijf wordt gecombineerd met 
een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 op-
genomen bedrijvigheid en naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stel-
len bedrijvigheid, mits: 
a. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bestemmingsvlak. Bij activiteiten 

als boerengolf mogen eveneens de bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt; 
b. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de onderge-

schikte tweede tak of de deeltijdfunctie;  
c. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 

van (zwaar) verkeer; 
d. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid bin-

nen bestaande bebouwing wordt ondergebracht, die ten minste 5 jaar bedrijfsmatig 
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agrarisch of ten behoeve van een paardenhouderij in gebruik zijn geweest; 
e. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5.2  Verblijfsruimte in bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder b 
in die zin dat een bedrijfsgebouw, al dan niet in combinatie met inpandige bouwactivitei-
ten, wordt gebruikt voor bewoning, mits: 
a. de bewoning uitsluitend plaatsvindt als onderdeel van de bedrijfsvoering; 
b. er maximaal 4 verblijfseenheden worden gerealiseerd met een oppervlakte van ten 

hoogste 50 m² per verblijfseenheid; 
c. keuken- en sanitaire voorzieningen in een gemeenschappelijke ruimte worden onder-

gebracht; 
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5.3  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder c 
in die zin dat de bedrijfswoning/plattelandswoning wordt gebruikt door twee huishou-
dens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

3.5.4  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder c 
in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning/plattelandswoning wordt 
gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
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d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 
het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 

e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 
verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

3.5.5  Landschappelijke inpassing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder d 
in die zin dat in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar ge-
noemde betreffende bijlage andere landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:  
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen op-

genomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsni-
veau van de landschappelijke waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen ge-
noemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;  

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.  

3.5.6  Toename ammoniakemissie 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder e 
in die zin dat een toename van de bestaande ammoniakemissie wordt toegelaten, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast om, in geval op vergunningenniveau toe-

name van de bestaande ammoniakemissie is toegestaan, de strijdigheid tussen de 
vergunning en de planregels op te heffen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarde, de woonsitua-
tie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

3.6.1  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - Paardenhouderij' ten behoeve van een functieverandering wordt gewijzigd in 
de bestemming 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie 
met een aanduiding ten behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van 
de in Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrij-
vigheid opgenomen bedrijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de paardenhouderij ter plaatse zijn beëindigd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 
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aangebracht; 
d. de bedrijfs- en recreatieve functie ondergebracht wordt in de voormalige bedrijfsge-

bouwen, die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die 
ten minste vijf jaar ten behoeve van de paardenhouderij in gebruik zijn geweest; 

e. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

  



blz 142  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

Artikel 4  Agrarisch - 1 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het agrarisch gebruik; 
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding “bouwvlak”, 

waarbij uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen "intensieve veehouderij" of "re-
constructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied" tevens agrarische bedrijfsvoe-
ring in de vorm van intensieve veehouderij mag worden uitgeoefend, in combinatie 
met verhuuractiviteiten ten behoeve van het agrarisch gebruik, alsmede in onderge-
schikte mate voor: 
1. opslag, ter plaatse van de aanduiding "opslag"; 
2. vuurwerkopslag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

vuurwerkopslag"; 
3. recreatieve voorzieningen op de wijze van overnachtingen, dagrecreatie, eten en 

drinken, een boerderijwinkel en vergaderruimte, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van recreatie - gemengd"; 

4. een adviesbureau, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
adviesbureau"; 

5. een veehandelsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- veehandelsbedrijf"; 

6. een houtbewerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - houtbewerkingsbedrijf"; 

7. een kinderdagverblijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maat-
schappelijk - kinderdagverblijf"; 

8. een woonzorgfunctie, ter plaatse van de aanduiding "zorgboerderij"; 
9. een stalinrichtingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-

drijf - stalinrichtingsbedrijf", in combinatie met buitenopslag ten behoeve van het 
stalinrichtingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
buitenopslag stalinrichtingsbedrijf"; 

10. een mest- en/of biomassavergistingsinstallatie, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van agrarisch - mest- en/of biomassavergistingsinstallatie";  

11. een veevoederbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- veevoederbedrijf"; 

12. een kampeerboerderij, ter plaatse van de aanduiding "kampeerboerderij"; 
13. een veevoederhandel, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 

- veevoederhandel"; 
14. een meubelmakerij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

meubelmakerij"; 
15. opslag- en herstelwerkzaamheden, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van bedrijf - opslag- en herstelwerkzaamheden"; 
16. een paddenstoelenkwekerij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - paddenstoelenkwekerij"; 
17. een bijzondere woonvorm, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

maatschappelijk - bijzondere woonvorm"; 
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18. een horecavoorziening, ter plaatse van de aanduiding "horeca"; 
19. een buitenstalling, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

buitenstalling"; 
20. boerderijkamers, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - 

boerderijkamers"; 
21. een garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

garagebedrijf"; 
22. een manege, ter plaatse van de aanduiding "manege"; 

c. de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een sierteelt- en/of boom-
kwekerijbedrijf al dan niet in combinatie met detailhandel in ter plaatse gekweekte 
en geproduceerde planten, struiken, bomen en andere benodigdheden, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak 
sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”; 

d. de uitoefening van een kleinschalig agrarisch bedrijf met beperkte ontwikkelingsmo-
gelijkheden, ter plaatse van de aanduidingen “bouwvlak” en  "specifieke vorm van 
agrarisch - bestaand erf"; 

e. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering met de daarbij behorende 
erven, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwvlak; 

f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfolo-
gische en cultuurhistorische waarden;  

g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van een landgoed, indien 
de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;  

h. een bestaande locatie voor kleinschalig kamperen voorzover het gronden betreft op 
of aansluitend aan het agrarisch bouwvlak; 

i. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van 
verkoop van eigen en streekeigen producten vanaf de boerderij, rondleidingen, en 
dergelijke; 

j. de opslag van lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van be-
drijf - opslag lpg”; 

k. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
l. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden; 
m. doeleinden van agrarisch natuurbeheer; 
n. cultuurgrond; 
o. nutsvoorzieningen; 
p. extensief dagrecreatief medegebruik, waaronder het gebruik als ijsbaan ter plaatse 

van de aanduiding "ijsbaan"; 
q. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden; 
r. fiets- en wandelpaden; 
s. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al 

dan niet mede bestemd voor waterberging; 
t. tuinen tot een oppervlakte van ten hoogste 900 m² (op en/of aansluitend aan het 

bouwvlak); 
u. evenementen, zoals per locatie genoemd in Bijlage 2;  
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met de daarbijbehorende: 
v. bedrijfsgebouwen en overkappingen;  
w. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

x. plattelandswoningen en bijbehorende bouwwerken bij plattelandswoningen, al dan 
niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij 
beroep, mantelzorg, mantelzorg en/of bed and breakfast, ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning";   

y. paardrijbakken binnen bouwvlakken; 
z. bestaande veldschuren; 
aa. andere bouwwerken. 

4.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op 
basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk geval vervangende nieuwbouw is toege-
staan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden vergroot. 

4.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd, tenzij bestaande gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak zijn ge-
bouwd, in welk geval de bestaande buiten het bouwvlak gebouwde gebouwen en 
overkappingen tevens en uitsluitend op dezelfde locatie buiten een bouwvlak ge-
bouwd mogen worden; 

b. binnen een bouwvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 
de ter plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid en bedrijvigheid genoemd in 4.1 
worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten dienste van het intensief 
houden van vee, ter plaatse van de aanduiding “intensieve veehouderij” en de ge-
biedsaanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied", zal ter plaatse van 
de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" ten hoogste de aangegeven gezamen-
lijke oppervlakte bedragen; 

e. indien sprake is van een productiegerichte paardenhouderij zal ten hoogste één be-
drijfsgebouw op de wijze van een rijhal worden gebouwd met een oppervlakte van 
ten hoogste 1.200 m²; 

f. indien twee of meer bouwvlakken aan elkaar grenzen zal de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de aan elkaar grenzende bouwgrenzen ten minste 3,00 m be-
dragen, tenzij de bestaande afstand van een gebouw of overkapping minder bedraagt, 
in welk geval voor dat gebouw of die overkapping de bestaande afstand geldt;  
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g. tunnelkassen en blaastunnels zullen worden gebouwd binnen een bouwvlak of in een 
zone van 50 m rondom een bouwvlak; 

h. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwvlak bedragen, tenzij het 
bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten hoog-
ste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswo-
ning uitgesloten", in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan;  

i. kelders bij bedrijfswoningen/plattelandswoningen zullen uitsluitend loodrecht onder 
de bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd, waarbij de kelders uitslui-
tend inpandig vanuit de bedrijfswoningen/plattelandswoningen bereikbaar mogen 
zijn. De inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning wordt berekend exclusief 
de kelderruimte;  

j. de vrijstaande bedrijfsgebouwen en bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar 
de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw dan 
wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij de weg gelegen 
gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval geen plaatsingseis 
geldt; 

k. aan de bedrijfswoning/plattelandswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen en aange-
bouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van 
de bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd; 

l. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:   

 
 
Functie van een bouwwerk Maximale oppervlakte of in-

houd per bouwvlak/bedrijf* 
Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in 
m* 

 per gebouw 
of overkap- 
ping  

gezamenlijk min. max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en over-
kappingen 

- # zie 3.2.1. onder c 1,50 6,00 18 - 12,00 

Bedrijfswoningen/ platte-
landswoningen, inclusief 
aangebouwde bijbeho-
rende bouwwerken, niet 
zijnde overkappingen 

1000 m³ - - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken en aange-
bouwde overkappingen bij 
de bedrijfswoning/platte-
landswoning 

- 100 m² - 3,00 - 60 8,00++ 

Teeltondersteunende kas-
sen bij agrarische bedrijven 

- 500 m² - 4,00 - - 10,00 

Kassen ten behoeve van 
sierteeltbedrijven 

- 1.000 m² - 4,00 - - 10,00 

Tunnelkassen en blaastun-
nels 

- - -  - - 2,00 

Bestaande veldschuren bestaand m³ - - 5,00 - - 8,00 
 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
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en dakhellingen afwijkt van hetgeen is bepaald in het schema, worden de bestaande 
maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
# De gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen ter plaatse 
van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" zal ten hoogste 115% 
van de bestaande oppervlakte bedragen. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning/plattelandswoning.  
= Bestaande veldschuren zullen uitsluitend worden gebouwd op de plek van de be-
staande veldschuur. 

4.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. silo's, platen en mestbassins zullen worden gebouwd binnen het bouwvlak dan wel 

binnen een zone van 75 m rondom het bouwvlak en op een afstand van ten minste 
5,00 m vanaf houtopstanden. Buiten de zone van 75 meter mag alleen opslag plaats-
vinden daar waar de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - mestopslag" is op-
genomen;  

b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van opslag ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van agrarisch - mestopslag" zal ten hoogste 7,50 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien ver-
stande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw binnen het bouwvlak ten 
hoogste 2,50 m zal bedragen;  

d. er zullen buiten het bouwvlak geen pomphuisjes en waterbassins worden gebouwd; 
e. er zullen geen paardrijbakken buiten de bouwvlakken en op een afstand van minder 

dan 5,00 m vanaf houtopstanden worden gebouwd;  
f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal binnen het bouwvlak ten hoog-

ste 15,00 m bedragen; 
g. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van ijsbanen zal ten hoogste 15,00 m 

bedragen; 
h. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder terreinafscheidingen, 

zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,50 m bedragen. 

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Bouwen buiten bouwvlak 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1. onder 
a in die zin dat gebouwen en overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden 
gebouwd, mits: 
a. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbe-

stemming 'Waarde - Ecologie' en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Es-
sen' de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank van de es; 

b. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen; 
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c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke, 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden 
van de landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.2  Vergroten bebouwing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder c 
in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
groot met meer dan 1.000 m³, mits:  
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en d e gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

4.3.3  Vergroten bedrijfsgebouwen op een bestaand erf of ten dienste van intensieve 
veehouderij 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder c 
of d in die zin dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" of ten dienste van het intensief houden van 
vee ter plaatse van de aanduiding “intensieve veehouderij” en de gebiedsaanduiding "re-
constructiewetzone - extensiveringsgebied" binnen het bouwvlak wordt vergroot, mits: 
a. de noodzaak voor een grotere oppervlakte is aangetoond vanuit het oogpunt van die-

renwelzijn en - gezondheid; 
b. het aantal dierplaatsen niet toeneemt; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, de waterhuishouding, natuurlijke en land-
schappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.4  Tweede bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder h 
en m in die zin dat daar waar ten hoogste één bedrijfswoning aanwezig is, een tweede 
bedrijfswoning wordt gebouwd, mits: 
a. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de doelmatige bedrijfsvoering van het 

agrarisch bedrijf, waarbij sprake is van een duurzaam meermansbedrijf gericht op het 
houden van levende have op de wijze van melk- en zoogkoeien, fokzeugen (varkens-
houderij), fokschapen, fokgeiten, boerderijen voor pluimvee of fokpaarden, waarbij 
het gehele jaar door veel jonge dieren worden geboren; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. er in het verleden niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 
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d. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies omtrent de noodzaak van een 
tweede bedrijfswoning is uitgebracht; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 
bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, de waterhuishouding, natuurlijke en land-
schappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.5  Afwijkende situering gebouwen ten opzichte van dichtst bij de weg gelegen ge-
bouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder j 
in die zin dat vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken 
voor de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen ge-
bouw dan wel het verlengde daarvan binnen het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke 

en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

4.3.6  Afwijkende situering aan de bedrijfswoning/plattelandswoning gebouwde gebou-
wen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder k 
in die zin dat de gebouwen op minder dan 3,00 m van de voorgevel of voor de voorgevel 
van de bedrijfswoning/plattelandswoning dan wel het verlengde daarvan worden ge-
bouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke 

en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

4.3.7  Vergroten inhoud bedrijfswoning/plattelandswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat de maximaal toegestane inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning 
met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.8  Vergroten oppervlakte teeltondersteunende kassen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van teeltondersteunende kassen bij agrarische 
bedrijven wordt vergroot, mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per bouwvlak ten hoogste 1.000 m² zal 

bedragen; 
b. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
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c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
de landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.3.9  Afwijken dakhelling  
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat de minimale dakhelling van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
kleind tot 0°, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld.  

4.3.10  Vergroten inhoud woongedeelte binnen een boerderijpand 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat de inhoud van een woongedeelte binnen een boerderijpand wordt vergroot, 
mits: 
a. de inhoud van het woongedeelte, mits gelegen onder één en dezelfde kap van het 

boerderijpand, ten hoogste de inhoud van het boerderijpand, inclusief de deel zal be-
dragen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;  

4.3.11  Bouw nieuw boerderijpand na sloop voor het behoud van de waardevolle hoofd-
vorm 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat, in geval van gehele sloop van het boerderijpand met een bestaande inhoud 
groter dan 1.000 m³, een nieuw boerderijpand wordt gebouwd met een inhoud gelijk aan 
de bestaande inhoud, mits: 
a. het nieuwe boerderijpand wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande waarde-

volle  hoofdvorm; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de cultuurhistorische waarden, de waarden van de landgoederen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.   

4.3.12  Afwijkende bouwvormen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder l 
in die zin dat bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen, mits: 
a. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
b. voldaan wordt aan de criteria van de notitie serrestallen, zoals opgenomen in bijlage 

6 van de toelichting; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de cultuurhisto-

rische, natuurlijke en landschappelijke waarden, en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.  



115402   blz 151  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

4.3.13  Pomphuisjes en/of waterbassins 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.2 onder d 
in die zin dat buiten een bouwvlak een pomphuisje en/of een waterbassin ten behoeve 
van containerteelt, sierteelt of boomteelt worden gebouwd, mits: 
a. de oppervlakte van het pomphuisje niet meer bedraagt dan 25 m² en de hoogte niet 

meer bedraagt dan 5,00 m; 
b. de hoogte van een waterbassin niet meer bedraagt dan 3,00 m; 
c. zonodig de in 4.5.5 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend. 

4.3.14  Paardrijbakken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.2 onder e 
in die zin dat een paardrijbak buiten een bouwvlak of bestemmingsvlak wordt toegestaan, 
mits: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten 

hoogste 5,00 m zal bedragen;  
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;  
c. tevens de in 4.5.6 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend. 

4.4  Specifieke gebruiksregels 

4.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders 

dan de in 4.1 toegelaten bedrijvigheid en bedrijvigheid waarvoor onherroepelijke pla-
nologische medewerking is verleend; 

b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten voor zover gelegen buiten 
een zone van 75 m rondom het bouwvlak, met uitzondering van: 
1. tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar); en  
2. de opslag van mest, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch 

- mestopslag"; 
c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden 

anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereik-
baarheid van bebouwde percelen; 

d. het gebruik van een bedrijfswoning/plattelandswoning voor de huisvesting van meer 
dan één huishouden; 

e. het gebruik van niet aan de bedrijfswoning/plattelandswoning gebouwde gebouwen 
voor bewoning; 

f. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin ten behoeve van boom- 
en/of sierteelt; 

g. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover: 
1. de gronden niet zijn gelegen binnen of aansluitend aan het bouwvlak van het be-

treffende sier- en/of boomkwekerijbedrijf met de aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”; 

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per sier- en/of 
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boomkwekerijbedrijf meer bedraagt dan 1,50 hectare, tenzij de bestaande opper-
vlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande oppervlakte geldt; 

h. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak buiten een bouwvlak of 
een bestemmingsvlak met de daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor 
onherroepelijke planologische medewerking is verleend; 

i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het verblijf van dieren, 
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - 
dierenverblijf"; 

j. het gebruik van bestaande veldschuren voor een gebruik anders dan het bestaande 
gebruik dan wel een minder afwijkend gebruik van het gebruik als veldschuur als be-
doeld in het begrip onder 1.140; 

k. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing 
bijlage 17" of "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 18" 
zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in 
Bijlage 17 of  Bijlage 18 opgenomen inrichting/inpassing teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing; 
1. in afwijking van het bepaalde onder k mogen gronden en bouwwerken worden 

gebruikt, uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 24 maanden na 
het onherroepelijk worden van voorliggend bestemmingsplan uitvoering wordt 
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen con-
form de in Bijlage 18 opgenomen inrichting/inpassing teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing; 

l. het wijzigen van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of be-
staande stalsystemen, tenzij dit niet leidt tot een toename van de bestaande ammo-
niakemissie anders dan een toename van ammoniakemissie zoals bedoeld in 1.136. 

4.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van de gronden, voor zover gelegen binnen een bouwvlak, voor de vol-

gende wijzen van mest- en/of biomassavergisting van mest, voor zover de capaciteit 
van de mest- en/of biomassavergistingsinstallatie minder dan 25.000 m³ per jaar be-
draagt of meer ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - mest- 
en/of biomassavergistingsinstallatie": 
1. het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest en/of aangevoerde mest gepro-

duceerd door derden en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten 
toe; de co-vergiste mest wordt op tot het bedrijf behorende gronden gebruikt of 
naar derden afgevoerd; 

b. het leveren van energie die vrijkomt bij het onder a bedoelde proces van mest- en/of 
biomassavergisting; 

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van de in 4.1 onder b 1 t/m 22 genoemde 
bedrijvigheid tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum opper-
vlakte (m2)" aangegeven oppervlakte;  

d. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning/plattelandswoning, inclusief vrij-
staande bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning/plattelandswoning, voor de 
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uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswo-

ning/plattelandswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn; 

2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning/plattelandswoning ten hoogste 
30% van het brutovloeroppervlak van de bedrijfswoning/plattelandswoning be-
draagt; 

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-

einden in de vorm van: 
1. bestaande locaties voor kleinschalig kamperen waarbij uitsluitend in de periode 

van 15 maart tot 1 november ten hoogste 25 kampeermiddelen worden ge-
plaatst; 

2. bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfswoning zijn 
toegestaan; 

f. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen in de 
vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van activiteiten vanaf de boerderij, rond-
leidingen, wel en/of niet op het eigen bedrijf geproduceerde streekgebonden pro-
ducten met dien verstande dat er sprake is van kleinschaligheid en dat de basis van 
de verkoop wordt gevormd door de producten die op het bedrijf zelf tot stand komen, 
en dergelijke, mits de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² bedraagt; 

g. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of op-
slag van andere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 
jaar bedrijfsmatig agrarisch in gebruik zijn geweest; 

h. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor opslag van niet-agrari-
sche zaken voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfsmatig agra-
risch in gebruik zijn geweest en de gebruiksoppervlakte ten hoogste 500 m² bedraagt. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels 

4.5.1  Ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder a 
in die zin dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf, al dan niet in combinatie met in-
terne bouwactiviteiten, wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid en naar de aard 
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mits: 
a. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwvlak. Bij activiteiten als boe-

rengolf mogen eveneens de bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt; 
b. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de onderge-

schikte tweede tak of de deeltijdfunctie, tenzij de bestaande vloeroppervlakte meer 
bedraagt, in welk geval ten hoogste de bestaande vloeroppervlakte mag worden ge-
bruikt;  

c. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 
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van (zwaar) verkeer; 
d. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid bin-

nen bestaande bebouwing wordt ondergebracht, die ten minste 5 jaar bedrijfsmatig 
agrarisch in gebruik zijn geweest, waarbij vervangende nieuwbouw van de bebouwing 
is toegelaten; 

e. er ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie geen buiten-
opslag plaatsvindt; 

f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5.2  Opslag mest buiten bouwvlak 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder b 
in die zin dat gronden buiten een zone van 75 m rond het bouwvlak worden gebruikt voor 
opslaan van mest, mits; 
a. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbe-

stemming 'Waarde - Ecologie' en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Es-
sen' de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank; 

b. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de 
nabijheid van woningen, noodzakelijk is; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk 
en natuurlijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistori-
sche waarden, de waarden van landgoederen, de waterhuishouding, de verkeersvei-
ligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5.3  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder d 
in die zin dat de bedrijfswoning/plattelandswoning, al dan niet in combinatie met interne 
bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

4.5.4  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevol hoofdge-
bouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder d 
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in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning/plattelandswoning, al dan 
niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huis-
houdens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij door het verbouwen de waar-

devolle  hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijningsvorm wordt verbe-
terd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

4.5.5  Vergroten oppervlakte containerteelt 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder g 
in die zin dat de oppervlakte van containerteelt per sier- en/of boomkwekerijbedrijf wordt 
vergroot tot ten hoogste 3,00 hectare met de daarbij behorende paden en verhardingen, 
waarbij tevens een pomphuisje mag worden geplaatst en een waterbassin mag worden 
aangelegd, mits: 
a. de gronden zijn gelegen binnen of aansluitend aan het betreffende bouwvlak van het 

betreffende sier- en/of boomkwekerijbedrijf; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de cultuurhistorische waarden en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5.6  Paardrijbakken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder h 
in die zin dat gronden, voorzover gelegen direct grenzend aan het bouwvlak dan wel direct 
grenzend aan een bestemmingsvlak waarbinnen het wonen is toegelaten, worden ge-
bruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen gebruik, met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
a. er geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor na-

bijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmings-
grens); 

b. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt; 
c. in geval er sprake is van een bouwwerk, tevens de in 4.3.14 bedoelde omgevingsver-

gunning wordt verleend. 
d. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;  
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-

tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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4.5.7  Toename ammoniakemissie 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder l 
in die zin dat een toename van de bestaande ammoniakemissie wordt toegelaten, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast om, in geval op vergunningenniveau toe-

name van de bestaande ammoniakemissie is toegestaan, de strijdigheid tussen de 
vergunning en de planregels op te heffen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarde, de woonsitua-
tie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.5.8  Nieuwe locaties voor kleinschalig kamperen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.2 onder e 
in die zin dat een nieuwe locatie voor kleinschalig kamperen wordt toegestaan, mits: 
a. er uitsluitend in de periode van 15 maart tot 1 november ten hoogste 25 kampeer-

middelen, niet zijnde stacaravans, worden geplaatst; 
b. er sprake is van vestiging van een locatie voor kleinschalig kamperen bij een agrarisch 

bedrijf, dan wel bij een woonhuis met een woonbestemming waar sprake is van een 
voormalig agrarisch bedrijf; 

c. de standplaatsen binnen dan wel binnen 50 m van de grenzen van de aanduiding  
"bouwvlak" worden ingericht; 

d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat het kampeerterrein op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

e. het parkeren plaatsvindt op het campingterrein dan wel binnen het bijbehorende be-
stemmingsvlak; 

f. de standplaatsen op een afstand van tenminste 50 m vanaf nabijgelegen agrarische 
percelen, gebruikte agrarische bedrijfsgebouwen, mestopslagen van derden en wo-
ningen van derden worden gesitueerd; 

g. de standplaatsen dusdanig worden gesitueerd dat er sprake is van een clustering van 
het campingterrein met het bijbehorende agrarische bedrijf; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

4.6.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning verplicht: 
a. het vellen of doen vellen dan wel aanplanten van bomen en/of houtgewas met een 

oppervlakte van meer dan 0,1 hectare; 
b. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengeslo-

ten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare; 
c. het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² buiten het 
bouwvlak, met uitzondering van: 
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1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van bebouwde percelen 
voorzien van een bouwvlak; 

2. het aanbrengen van koe- en kavelpaden; 
3. het aanbrengen van kuilvoerplaten in een directe ruimtelijke relatie met het 

bouwvlak; 
4. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend 

op veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden waarbij hoogteverschillen van 0,30 

m of meer worden gerealiseerd; 
e. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecom-

municatiekabels en/of -leidingen. 

4.6.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 4.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals: 

1. het periodiek afzetten van hakhout; 
2. het kappen bij wijze van dunning; 
3. bestaat uit het vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in 

artikel 15, tweede lid, van de Boswet; 
b. het normale agrarische gebruik betreffen; 
c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden ten behoeve van kavelaansluiting 

tot een maximale breedte van een kavelaansluiting van 5,00 m.  
Deze uitzondering is niet van toepassing op gronden voorzien van de dubbelbestemming 
'Waarde - Ecologie' en 'Waarde - Essen'; 
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
e. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van 

de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'; 
f. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfin-

richtingsplan of landschapsplan. 

4.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de 
cultuurhistorische, geomorfologische en archeologische waarden en de waarden van 
landgoederen.  
De in 4.6.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er 
zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig 
wordt geschaad.  

4.7  Wijzigingsbevoegdheid 

4.7.1  Vergroten bouwvlak agrarisch bedrijf  
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan een bouwvlak 
voor agrarische bedrijven grenzende gronden worden voorzien van de aanduiding “bouw-
vlak”, al dan niet met inbegrip van de aanduiding "intensieve veehouderij", of “specifieke 
vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”, mits: 



115402   blz 159  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,00 hectare, tenzij: 
1. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- 

en/of boomkwekerijbedrijf”, in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak 
wordt vergroot tot ten hoogste 1,50 hectare; 

2. ter plaatse van de aanduiding "intensieve veehouderij" in het verwevingsgebied, 
in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 
1,50 hectare; 

3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - sterlocatie" voor 
zover gelegen in LOG in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak wordt ver-
groot tot ten hoogste 3,00 hectare; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de aan-
duiding "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" en/of de dubbelbestemming 
'Waarde - Ecologie', en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Essen' de 
wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank; 

c. is aangetoond dat er sprake is van een langdurige vergroting van de productieomvang 
als gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de bedrijfsactivitei-
ten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

d. er binnen het bestaande bouwvlak in redelijkheid geen ruimte meer is voor de beno-
digde uitbreiding; 

e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

f. er bij een oppervlakte na wijziging groter dan 1,50 hectare geïnvesteerd wordt in het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Dit wordt in het wijzigings-
plan vastgesteld door middel van een voorwaardelijke verplichting; 

g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woon-
situatie, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.2  Aanbrengen relatieteken voor samenvoegen bouwvlakken 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat op de verbeelding 
een relatieteken wordt aangebracht tussen twee bestaande bouwvlakken in geval twee 
of meer bouwvlakken in gebruik zijn bij één agrarisch bedrijf als gevolg waarvan de twee 
of meer bouwvlakken voor de regels worden aangemerkt als één bouwvlak, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.3  Verwijderen aanduidingen intensieve veehouderij, sierteelt, boomkwekerij of be-
staand erf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "in-
tensieve veehouderij", “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boom-
kwekerijbedrijf” of "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" wordt verwijderd, mits: 
a. er in geval van het verwijderen van een aanduiding voor een intensieve veehouderij 

of een sierteelt- of boomkwekerijbedrijf niet langer sprake is van bedrijfsactiviteiten; 
b. er in geval van het verwijderen van een aanduiding voor een bestaand erf middels 
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een onafhankelijk deskundigenadvies is aangetoond dat er sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. 

4.7.4  Nieuwvestiging sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ten behoeve van 
een nieuwvestiging de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- 
en/of boomkwekerijbedrijf” wordt aangebracht, mits:  
a. ter plekke de aanduiding “bouwvlak” of “bouwvlak" met de aanduiding "intensieve 

veehouderij” wordt verwijderd, ten behoeve van de vestiging van een sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijf; 

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de gebiedsaanduiding "ove-
rige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt"; 

c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

d. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies is uitgebracht inzake de zelfstandig-
heid van het bedrijf ook op langere termijn; 

e. de oppervlakte van het bouwvlak maximaal 1,50 hectare zal bedragen; 
f. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;  
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeolo-
gische waarden, de woonsituatie, de waarden van landgoederen en de gebruiksmo-
gelijkheden van de aangrenzende gronden; 

h. de waterbeheerder akkoord is met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal 
te hanteren afvoernorm. 

4.7.5  Wijziging situering bouwvlak 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een aangegeven 
bouwvlak, bij gelijkblijvende oppervlakte, qua situering wordt gewijzigd, mits: 
a. er een (bedrijfstechnische) noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsge-

bouwen of een bedrijfswoning de situering van het bouwvlak te wijzigen; 
b. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-

tuurhistorische en landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woon-
situatie, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.6  Aanbrengen aanduiding plattelandswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "spe-
cifieke vorm van wonen - plattelands woning" binnen een bouwvlak wordt aangebracht, 
mits: 
a. sprake is van een agrarische bedrijfswoning op een functionerend agrarisch bedrijf 

die ook als zodanig is bestemd; 
b. de bedrijfswoning ten minste 10 jaar oud is. Hierbij geldt de gereedmelding van de 

eerste bouwaanvraag voor het realiseren van de bedrijfswoning; 
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c. de betrokken partijen, de agrariër op het betreffende agrarisch bouwvlak en zo mo-
gelijk de (toekomstige) bewoner van de plattelandswoning, een schriftelijke verkla-
ring hebben ondertekend dat men de voormalige agrarische bedrijfswoning van de 
status "plattelandswoning" wenst te voorzien; 

d. in afwijking van c geldt dat als er geen sprake is van overeenstemming tussen de agra-
rische ondernemer en de eigenaar van de woning, maar de afsplitsing al langjarig 
gaande is. (meer dan 10 jaar vanaf 1 januari 2013), er medewerking kan worden ver-
leend voor een plattelandswoning;  

e. het de eerste (enige) bedrijfswoning betreft er alleen een status "plattelandswoning" 
wordt toegekend als de situatie is ontstaan vóór 1 januari 2013; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.7  Verwijderen aanduiding plattelandswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "spe-
cifieke vorm van wonen - plattelandswoning" wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien de naastgelegen agra-

rische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de aanduiding voor het bouwvlak ter 
plaatse is verwijderd dan wel de plattelandswoning opnieuw als agrarische bedrijfs-
woning in gebruik wordt genomen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.8  Wijziging naar bos of natuur binnen EHS 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 11 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur; 
c. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een opper-

vlakte groter dan 1,00 hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner 
dan 1,00 hectare in geval er aangesloten wordt bij een groter bestaand aaneengeslo-
ten gebied; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.9  Wijziging naar bos of natuur buiten EHS ten behoeve van verplaatsing van EHS 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', waarbij tevens de dubbel-
bestemming 'Waarde - Ecologie' aan de gronden wordt toegekend, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 11 en 46 van 

overeenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gron-
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den met de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuur-
ontwikkeling ter plaatse noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur; 

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de na-
tuurontwikkeling niet plaats zal vinden, wordt verwijderd;  

d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een opper-
vlakte groter dan 1,00 hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner 
dan 1,00 hectare in geval er aangesloten wordt bij een groter bestaand aaneengeslo-
ten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een landschapsplan; 

e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende 
gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of 
aangewezen; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.10  Functiewijziging agrarisch bouwvlak naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1', uitsluitend voorzover voorzien van een bouwvlak, wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen', ten behoeve van een functieverandering van een bouwvlak, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden 

verwijderd; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

4.7.11  Vergroten bestemmingsvlakken Wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het vergroten 
van bestemmingsvlakken al dan niet ten behoeve van het beter situeren van de gebou-
wen, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing 

van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de 
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waarden van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-
den. 

4.7.12  Wijzigen situering bestemmingsvlakken Bedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf' al dan niet in combinatie met de 
wijzigingsbevoegdheid genoemd 6.6.3 ten behoeve van het verplaatsen van bestem-
mingsvlakken, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 6 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. daar waar een deel van het bestemmingsvlak 'Bedrijf' ter plaatse wordt verwijderd, 

de betreffende gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1'; 
c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omge-

ving of het bedrijf dan wel met de verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit kan worden bewerkstelligd; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de 
waarden van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-
den. 

4.7.13  Functieverandering bouwpercelen naar niet-agrarische bedrijvigheid bij volledige 
beëindiging van het agrarisch bedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 1' uitsluitend voorzover voorzien van een bouwvlak, wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' in combinatie met het leggen van een aanduiding afgestemd op de 
aard van de niet-agrarische bedrijvigheid, ten behoeve van een functieverandering van 
een bouwvlak, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast, indien de gronden zijn voorzien 

van de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied”; 
c. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden 

verwijderd; 
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
e. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte ge-

bouwen die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die 
ten minste vijf jaar ten behoeve van het agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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4.7.14  Wijziging ten behoeve van ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de uitoefening van 
een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid en naar de aard 
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid met een vloeropper-
vlakte van meer dan 500 m², mits: 
 de toetsingscriteria van 4.5.1, behoudens onder b, van toepassing zijn. 
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Artikel 5  Agrarisch - 2 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het agrarisch gebruik; 
b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding “bouwvlak”, 

waarbij uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen "intensieve veehouderij" of "re-
constructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied" tevens agrarische bedrijfsvoe-
ring in de vorm van intensieve veehouderij mag worden uitgeoefend, in combinatie 
met verhuuractiviteiten ten behoeve van het agrarisch gebruik, alsmede in onderge-
schikte mate voor: 
1. opslag, ter plaatse van de aanduiding "opslag"; 
2. melktransport, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - melk-

transport"; 
3. welness, ter plaatse van de aanduiding "welness"; 

c. de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een sierteelt- en/of boom-
kwekerijbedrijf al dan niet in combinatie met detailhandel in ter plaatse gekweekte 
en geproduceerde planten, struiken, bomen en andere benodigdheden, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak 
sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”; 

d. de uitoefening van een kleinschalig agrarisch bedrijf met beperkte ontwikkelingsmo-
gelijkheden, ter plaatse van de aanduidingen “bouwvlak” en  "specifieke vorm van 
agrarisch - bestaand erf"; 

e. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering met de daarbij behorende 
erven, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwvlak; 

f. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke, geo-
morfologische en cultuurhistorische waarden;  

g. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 
de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”; 

h. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;  
i. een bestaande locatie voor kleinschalig kamperen voorzover het gronden betreft op 

of aansluitend aan het agrarisch bouwvlak; 
j. dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van 

verkoop van wel en/of niet eigen en streekeigen producten vanaf de boerderij, rond-
leidingen, en dergelijke; 

k. een voormalige vuilstortplaats, indien en voor zover de gronden zijn aangeduid met 
"specifieke vorm van bedrijf - vuilstortplaats";  

l. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
m. cultuurgrond; 
n. nutsvoorzieningen; 
o. extensief dagrecreatief medegebruik, waaronder het gebruik als ijsbaan; 
p. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden; 
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q. fiets- en wandelpaden; 
r. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al 

dan niet mede bestemd voor waterberging; 
s. tuinen tot een oppervlakte van ten hoogste 900 m² (op en/of aansluitend aan het 

bouwvlak); 
t. evenementen, zoals per locatie genoemd in Bijlage 2;  
 
met de daarbijbehorende: 
u. bedrijfsgebouwen en overkappingen;  
v. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

w. plattelandswoningen en bijbehorende bouwwerken bij plattelandswoningen, al dan 
niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij 
beroep, mantelzorg, mantelzorg en/of bed and breakfast, ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning";   

x. paardrijbakken binnen bouwvlakken;  
y. bestaande veldschuren; 
z. andere bouwwerken. 

5.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op 
basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk geval vervangende nieuwbouw is toege-
staan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden vergroot. 

5.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden ge-

bouwd, tenzij bestaande gebouwen en overkappingen buiten een bouwvlak zijn ge-
bouwd, in welk geval de bestaande buiten het bouwvlak gebouwde gebouwen en 
overkappingen tevens en uitsluitend op dezelfde locatie buiten een bouwvlak ge-
bouwd mogen worden; 

b. binnen een bouwvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 
de ter plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid en bedrijvigheid genoemd in 5.1 
worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten dienste van het intensief 
houden van vee, ter plaatse van de aanduiding “intensieve veehouderij” en de ge-
biedsaanduiding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied", zal ter plaatse van 
de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" ten hoogste de aangegeven gezamen-
lijke oppervlakte bedragen; 
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e. indien sprake is van een productiegerichte paardenhouderij zal ten hoogste één be-
drijfsgebouw op de wijze van een rijhal worden gebouwd met een oppervlakte van 
ten hoogste 1.200 m²; 

f. indien twee of meer bouwvlakken aan elkaar grenzen zal de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de aan elkaar grenzende bouwgrenzen ten minste 3,00 m be-
dragen, tenzij de bestaande afstand van een gebouw of overkapping minder bedraagt, 
in welk geval voor dat gebouw of die overkapping de bestaande afstand geldt;  

g. tunnelkassen en blaastunnels zullen worden gebouwd binnen of in een zone van 50 
m rondom een bouwvlak; 

h. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwvlak bedragen, tenzij het 
bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten hoog-
ste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswo-
ning uitgesloten", in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan;  

i. kelders bij bedrijfswoningen/plattelandswoningen zullen uitsluitend loodrecht onder 
de bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd, waarbij de kelders uitslui-
tend inpandig vanuit de bedrijfswoningen/plattelandswoningen bereikbaar mogen 
zijn. De inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning wordt berekend exclusief 
de kelderruimte;  

j. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, bijbehorende bouwwerken en aangebouwde over-
kappingen zullen achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst 
bij de weg gelegen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij 
het dichtst bij de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in 
welk geval geen plaatsingseis geldt; 

k. aan de bedrijfswoning/plattelandswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen en aange-
bouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van 
de bedrijfswoning/plattelandswoning worden gebouwd; 

l. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:   

 
Functie van een bouw-
werk 

Maximale oppervlakte of inhoud 
per bouwvlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in 
m* 

 per gebouw of 
overkap- 
ping  

gezamenlijk min. max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- # zie 4.2.1. onder c 1,50 6,00 18 - 12,00 

Bedrijfswoningen/platte-
landswoningen, inclusief 
aangebouwde bijbeho-
rende bouwwerken, niet 
zijnde overkappingen 

1000 m³ - - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken en aange-
bouwde overkappingen 
bij de bedrijfswo-
ning/plattelandswoning 

- 100 m² - 3,00 - 60 8,00++ 

Teeltondersteunende - 500 m² - 4,00 - - 10,00 
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kassen bij agrarische be-
drijven 
Kassen ten behoeve van 
sierteeltbedrijven 

- 1.000 m² - 4,00 - - 10,00 

Tunnelkassen en blaas-
tunnels 

- - -  - - 2,00 

Bestaande veldschuren bestaand m³ - - 5,00 - - 8,00 
 
 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen afwijkt van hetgeen is bepaald in het schema, worden de bestaande 
maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
# De gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen ter plaatse 
van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" zal ten hoogste 115% 
van de bestaande oppervlakte bedragen. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning/plattelandswoning.  
= Bestaande veldschuren zullen uitsluitend worden gebouwd op de plek van de be-
staande veldschuur. 

5.2.2  Overige andere bouwwerken 
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. silo's, platen en mestbassins zullen worden gebouwd binnen het bouwvlak dan wel 

binnen een zone van 75 m rondom het bouwvlak en op een afstand van ten minste 
5,00 m vanaf houtopstanden; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien ver-
stande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw binnen het bouwvlak ten 
hoogste 2,50 m zal bedragen;  

c. er zullen buiten het bouwvlak geen pomphuisjes en waterbassins worden gebouwd; 
d. er zullen geen paardrijbakken buiten de bouwvlakken en op een afstand van minder 

dan 5,00 m vanaf houtopstanden worden gebouwd;  
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal binnen het bouwvlak ten hoog-

ste 15,00 m bedragen; 
f. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van ijsbanen zal ten hoogste 15,00 m 

bedragen; 
g. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder perceelafscheidingen, 

zal buiten het bouwvlak ten hoogste 2,50 m bedragen. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

5.3.1  Bouwen buiten bouwvlak 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder a 
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in die zin dat gebouwen en overkappingen gedeeltelijk buiten het bouwvlak worden ge-
bouwd, mits: 
a. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbe-

stemming 'Waarde - Ecologie' en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Es-
sen' de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank van de es; 

b. de overschrijding van de bouwgrens ten hoogste 25,00 m zal bedragen; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke, 

cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden 
van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.3.2  Vergroten bebouwing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder c 
in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
groot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

5.3.3  Vergroten bedrijfsgebouwen intensieve veehouderij 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder d 
in die zin dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen ten dienste van het intensief hou-
den van vee ter plaatse van de aanduiding “intensieve veehouderij” en de gebiedsaandui-
ding "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied" binnen het bouwvlak wordt vergroot, 
mits: 
a. de noodzaak voor een grotere oppervlakte is aangetoond vanuit het oogpunt van die-

renwelzijn en - gezondheid; 
b. het aantal dierplaatsen niet toeneemt; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.3.4  Tweede bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder h 
en l in die zin dat daar waar ten hoogste één bedrijfswoning aanwezig is, een tweede 
bedrijfswoning wordt gebouwd, mits: 
a. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de doelmatige bedrijfsvoering van het 

agrarisch bedrijf, waarbij sprake is van een duurzaam meermansbedrijf gericht op het 
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houden van levende have op de wijze van melk- en zoogkoeien, fokzeugen (varkens-
houderij), fokschapen, fokgeiten, boerderijen voor pluimvee of fokpaarden, waarbij 
het gehele jaar door veel jonge dieren worden geboren; 

b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

c. er in het verleden niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 
d. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies omtrent de noodzaak van een 

tweede bedrijfswoning is uitgebracht; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.3.5  Afwijkende situering gebouwen ten opzichte van dichtst bij de weg gelegen ge-
bouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder j 
in die zin dat vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken 
voor de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen ge-
bouw dan wel het verlengde daarvan binnen het bouwvlak worden gebouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke 

en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

5.3.6  Afwijkende situering aan de bedrijfswoning gebouwde gebouwen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder k 
in die zin dat de gebouwen op minder dan 3,00 m van de voorgevel of voor de voorgevel 
van de bedrijfswoning/plattelandswoning dan wel het verlengde daarvan worden ge-
bouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de natuurlijke 

en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

5.3.7  Vergroten inhoud bedrijfswoning/plattelandswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat de maximaal toegestane inhoud van een bedrijfswoning/plattelandswoning 
met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning/plattelandswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisola-
tie; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.3.8  Vergroten oppervlakte teeltondersteunende kassen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van teeltondersteunende kassen bij agrarische 
bedrijven wordt vergroot, mits: 
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a. de gezamenlijke oppervlakte van de kassen per bouwvlak ten hoogste 1.000 m² zal 
bedragen; 

b. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.3.9  Afwijken dakhelling  
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat de minimale dakhelling van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
kleind tot 0°, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld.  

5.3.10  Vergroten inhoud woongedeelte binnen een boerderijpand 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat de inhoud van een woongedeelte binnen een boerderijpand wordt vergroot, 
mits: 
a. de inhoud van het woongedeelte, mits gelegen onder één en dezelfde kap van het 

boerderijpand, ten hoogste de inhoud van het boerderijpand, inclusief de deel zal be-
dragen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;  

5.3.11  Bouw nieuw boerderijpand na sloop voor het behoud van de hoofdvorm 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat, in geval van gehele sloop van het boerderijpand met een bestaande inhoud 
groter dan 1.000 m³, een nieuw boerderijpand wordt gebouwd met een inhoud gelijk aan 
de bestaande inhoud, mits: 
a. het nieuwe boerderijpand wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande waarde-

volle  hoofdvorm; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de cultuurhistorische waarden, de waarden van landgoederen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.   

5.3.12  Afwijkende bouwvormen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 onder l 
in die zin dat bedrijfsgebouwen worden gebouwd in de vorm van serrestallen of naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsgebouwen, mits: 
a. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
b. voldaan wordt aan de criteria van de notitie serrestallen, zoals opgenomen in bijlage 

6 van de toelichting; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de cultuurhisto-

rische, natuurlijke en landschappelijke waarden, en de gebruiksmogelijkheden van de 
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aangrenzende gronden.  
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5.3.13  Pomphuisjes en/of waterbassins  
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.2 onder c 
in die zin dat buiten een bouwvlak een pomphuisje en/of een waterbassin ten behoeve 
van containerteelt, sierteelt of boomteelt worden gebouwd, mits: 
a. de oppervlakte van het pomphuisje niet meer bedraagt dan 25 m² en de hoogte niet 

meer bedraagt dan 5,00 m; 
b. de hoogte van een waterbassin niet meer bedraagt dan 3,00 m; 
c. zonodig de in 5.5.5 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend. 

5.3.14  Paardrijbakken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.2 onder d 
in die zin dat een paardrijbak buiten een bouwvlak of bestemmingsvlak wordt toegestaan, 
mits: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten 

hoogste 5,00 m zal bedragen;  
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;  
c. tevens de in 5.5.6 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

5.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders 

dan de in 5.1 toegelaten bedrijvigheid en bedrijvigheid waarvoor onherroepelijke pla-
nologische medewerking is verleend; 

b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten voor zover gelegen buiten 
een zone van 75 m rondom het bouwvlak, met uitzondering van tijdelijke opslag van 
landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);  

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden 
anders dan ten behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereik-
baarheid van bebouwde percelen; 

d. het gebruik van een bedrijfswoning/plattelandswoning voor de huisvesting van meer 
dan één huishouden; 

e. het gebruik van niet aan de bedrijfswoning/plattelandswoning gebouwde gebouwen 
voor bewoning; 

f. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin ten behoeve van boom- 
en/of sierteelt; 

g. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt, voorzover: 
1. de gronden niet zijn gelegen binnen of aansluitend aan het bouwvlak van het be-

treffende sier- en/of boomkwekerijbedrijf met de aanduiding “specifieke vorm 
van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”; 

2. de oppervlakte van de gronden ten behoeve van de containerteelt per sier- en/of 
boomkwekerijbedrijf meer bedraagt dan 1,50 hectare, tenzij de bestaande opper-
vlakte meer bedraagt, in welk geval de bestaande oppervlakte geldt; 
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h. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak buiten een bouwvlak of 
een bestemmingsvlak met de daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor 
onherroepelijke planologische medewerking is verleend; 

i. het gebruik van bestaande veldschuren voor een gebruik anders dan het bestaande 
gebruik dan wel een minder afwijkend gebruik van het gebruik als veldschuur als be-
doeld in het begrip onder 1.140; 

j. het wijzigen van het bestaande aantal dierplaatsen, bestaande diersoorten en/of be-
staande stalsystemen, tenzij dit niet leidt tot een toename van de bestaande ammo-
niakemissie anders dan een toename van ammoniakemissie zoals bedoeld in 1.136. 

5.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van de gronden, voor zover gelegen binnen een bouwvlak, voor de vol-

gende wijzen van mest- en/of biomassavergisting van mest, voor zover de capaciteit 
van de mest- en/of biomassavergistingsinstallatie minder dan 25.000 m³ per jaar be-
draagt: 
1. het bedrijf verwerkt eigen geproduceerde mest of aangevoerde mest geprodu-

ceerd door derden en voegt eigen en/of van derden afkomstige co-substraten 
toe; de co-vergiste mest wordt op tot het bedrijf behorende gronden gebruikt of 
naar derden afgevoerd; 

b. het leveren van energie die vrijkomt bij het onder a bedoelde proces van mest- en/of 
biomassavergisting; 

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van de in 5.1 onder b 1 t/m 3 genoemde be-
drijvigheid tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte 
(m2)" aangegeven oppervlakte;  

d. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning/plattelandswoning, inclusief vrij-
staande bijbehorende bouwwerken bij de bedrijfswoning/plattelandswoning, voor de 
uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswo-

ning/plattelandswoning, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam 
mag zijn; 

2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning/plattelandswoning ten hoogste 
30% van het brutovloeroppervlak van de bedrijfswoning/plattelandswoning be-
draagt; 

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-

einden in de vorm van: 
1. bestaande locaties voor kleinschalig kamperen waarbij uitsluitend in de periode 

van 15 maart tot 1 november ten hoogste 25 kampeermiddelen worden ge-
plaatst; 

2. bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfswoning zijn 
toegestaan; 

f. het gebruik van bouwwerken ten behoeve van dagrecreatieve voorzieningen in de 
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vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van activiteiten vanaf de boerderij, rond-
leidingen, wel en/of niet op het eigen bedrijf geproduceerde streekgebonden pro-
ducten met dien verstande dat er sprake is van kleinschaligheid en dat de basis van 
de verkoop wordt gevormd door de producten die op het bedrijf zelf tot stand komen, 
en dergelijke, mits de gebruiksoppervlakte ten hoogste 100 m² bedraagt; 

g. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of op-
slag van andere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 
jaar bedrijfsmatig agrarisch in gebruik zijn geweest; 

h. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen voor opslag van niet-agrari-
sche zaken voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfsmatig agra-
risch in gebruik zijn geweest en de gebruiksoppervlakte ten hoogste 500 m² bedraagt; 

i. het gebruik van gronden en bouwwerken voor ten hoogste vijf voertuigen, ter plaatse 
van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - melktransport". 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1  Ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder a 
in die zin dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf, al dan niet in combinatie met in-
terne bouwactiviteiten, wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid en naar de aard 
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mits: 
a. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwvlak. Bij activiteiten als boe-

rengolf mogen eveneens de bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt; 
b. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de onderge-

schikte tweede tak of de deeltijdfunctie, tenzij de bestaande vloeroppervlakte meer 
bedraagt, in welk geval ten hoogste de bestaande vloeroppervlakte mag worden ge-
bruikt;  

c. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 
van (zwaar) verkeer; 

d. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid bin-
nen bestaande bebouwing wordt ondergebracht, die ten minste 5 jaar bedrijfsmatig 
agrarisch in gebruik zijn geweest, waarbij vervangende nieuwbouw van de bebouwing 
is toegelaten; 

e. er ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de deeltijdfunctie geen buiten-
opslag plaatsvindt;  

f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven;  
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.5.2  Opslag mest buiten bouwvlak 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder b 
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in die zin dat gronden buiten een zone van 75 m rond het bouwvlak worden gebruikt voor 
het opslaan van mest, mits; 
a. deze afwijking niet wordt toegepast op gronden die zijn voorzien van de dubbelbe-

stemming 'Waarde - Ecologie' en ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Es-
sen' de afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast op de flank; 

b. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de 
nabijheid van woningen, noodzakelijk is; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk 
en natuurlijke waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistori-
sche waarden, de waarden van landgoederen, de waterhuishouding, de verkeersvei-
ligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.5.3  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder d 
in die zin dat de bedrijfswoning/plattelandswoning, al dan niet in combinatie met interne 
bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

5.5.4  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder d 
in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning/plattelandswoning, al dan 
niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huis-
houdens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij door het verbouwen de waar-

devolle  hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijningsvorm wordt verbe-
terd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 
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5.5.5  Vergroten oppervlakte containerteelt 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder g 
in die zin dat de oppervlakte van containerteelt per sier- en/of boomkwekerijbedrijf wordt 
vergroot tot ten hoogste 3,00 hectare met de daarbij behorende paden en verhardingen, 
waarbij tevens een pomphuisje mag worden geplaatst en een waterbassin mag worden 
aangelegd, mits: 
a. de gronden zijn gelegen binnen of aansluitend aan het betreffende bouwvlak van het 

betreffende sier- en/of boomkwekerijbedrijf; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.5.6  Paardrijbakken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder h 
in die zin dat gronden, voorzover gelegen direct grenzend aan het bouwvlak dan wel direct 
grenzend aan een bestemmingsvlak waarbinnen het wonen is toegelaten, worden ge-
bruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen gebruik, met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
a. er geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor na-

bijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmings-
grens); 

b. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt; 
c. in geval er sprake is van een bouwwerk, tevens de in 5.3.14 bedoelde omgevingsver-

gunning wordt verleend. 
d. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;  
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-

tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.5.7  Toename ammoniakemissie 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder j 
in die zin dat een toename van de bestaande ammoniakemissie wordt toegelaten, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast om, in geval op vergunningenniveau toe-

name van de bestaande ammoniakemissie is toegestaan, de strijdigheid tussen de 
vergunning en de planregels op te heffen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke waarde, de woonsitua-
tie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.5.8  Nieuwe locaties voor kleinschalig kamperen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.2 onder e 
in die zin dat een nieuwe locatie voor kleinschalig kamperen wordt toegestaan, mits: 
a. er uitsluitend in de periode van 15 maart tot 1 november ten hoogste 25 kampeer-

middelen, niet zijnde stacaravans, worden geplaatst; 
b. er sprake is van vestiging van een locatie voor kleinschalig kamperen bij een agrarisch 
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bedrijf, dan wel bij een woonhuis met een woonbestemming waar sprake is van een 
voormalig agrarisch bedrijf; 

c. de standplaatsen binnen dan wel binnen 50 m van de grenzen van de aanduiding  
"bouwvlak" worden ingericht; 

d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat het kampeerterrein op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

e. het parkeren plaatsvindt op het campingterrein dan wel binnen het bijbehorende be-
stemmingsvlak; 

f. de standplaatsen op een afstand van tenminste 50 m vanaf nabijgelegen agrarische 
percelen, gebruikte agrarische bedrijfsgebouwen, mestopslagen van derden en wo-
ningen van derden worden gesitueerd; 

g. de standplaatsen dusdanig worden gesitueerd dat er sprake is van een clustering van 
het campingterrein met het bijbehorende agrarische bedrijf; 

h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van 
landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

5.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

5.6.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning verplicht: 
a. het vellen of doen vellen dan wel aanplanten van bomen en/of houtgewas met een 

oppervlakte van meer dan 0,1 hectare; 
b. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengeslo-

ten oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare; 
c. het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² buiten het 
bouwvlak, met uitzondering van: 
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van bebouwde percelen 

voorzien van een bouwvlak; 
2. het aanbrengen van koe- en kavelpaden; 
3. het aanbrengen van kuilvoerplaten en sleufsilo's in een directe ruimtelijke relatie 

met het bouwvlak; 
4. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend 

op veldschuren ten behoeve van het gebruik van veldschuren; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden waarbij hoogteverschillen van 0,30 

m of meer worden gerealiseerd; 
e. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecom-

municatiekabels en/of -leidingen. 

5.6.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 5.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals: 

1. het periodiek afzetten van hakhout; 
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2. het kappen bij wijze van dunning; 
3. bestaat uit het vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in 

artikel 15, tweede lid, van de Boswet; 
b. het normale agrarische gebruik betreffen; 
c. de monitoring van de vuilstort ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - vuilstortplaats" betreffen; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden: 

1. waarbij hoogteverschillen tot ten hoogste 0,30 m worden gerealiseerd; of 
2. ten behoeve van kavelaansluiting tot een maximale breedte van een kavelaan-

sluiting van 5,00 m.  
Deze uitzondering is niet van toepassing op gronden voorzien van de dubbelbestemming 
'Waarde - Ecologie' en 'Waarde - Essen'; 
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
f. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van 

de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'; 
g. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfin-

richtingsplan of landschapsplan. 

5.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de 
cultuurhistorische, geomorfologische en archeologische waarden en de waarden van 
landgoederen. 
De in 5.6.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er 
zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig 
wordt geschaad.  

5.7  Wijzigingsbevoegdheid 

5.7.1  Vergroten bouwvlak agrarisch bedrijf  
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat aan een bouwvlak 
voor agrarische bedrijven grenzende gronden worden voorzien van de aanduiding “bouw-
vlak”, al dan niet met inbegrip van de aanduiding "intensieve veehouderij", of “specifieke 
vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf”, mits: 
a. de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 2,00 hectare, tenzij: 

1. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- 
en/of boomkwekerijbedrijf”, in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak 
wordt vergroot tot ten hoogste 1,50 hectare; 

2. ter plaatse van de aanduiding "intensieve veehouderij" in het verwevingsgebied, 
in welk geval de oppervlakte van het bouwvlak wordt vergroot tot ten hoogste 
1,50 hectare; 

b. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast op gronden ter plaatse van de aan-
duiding "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" en/of de dubbelbestemming 
'Waarde - Ecologie'; 

c. is aangetoond dat er sprake is van een langdurige vergroting van de productieomvang 
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als gevolg van schaalvergroting of extensivering/verbreding van de bedrijfsactivitei-
ten en de noodzakelijkheid van de bedrijfsuitbreiding is aangetoond; 

d. er binnen het bestaande bouwvlak in redelijkheid geen ruimte meer is voor de beno-
digde uitbreiding; 

e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

f. er bij een oppervlakte na wijziging groter dan 1,50 hectare geïnvesteerd wordt in het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Dit wordt in het wijzigings-
plan vastgesteld door middel van een voorwaardelijke verplichting; 

g. een onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-
tuurhistorische en landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woon-
situatie, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.2  Aanbrengen relatieteken voor samenvoegen bouwvlakken 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat op de verbeelding 
een relatieteken wordt aangebracht tussen twee bestaande bouwvlakken in geval twee 
of meer bouwvlakken in gebruik zijn bij één agrarisch bedrijf, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.3  Verwijderen aanduidingen intensieve veehouderij of bestaand erf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "in-
tensieve veehouderij", “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- en/of boom-
kwekerijbedrijf” of "specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf" wordt verwijderd, mits: 
a. er in geval van het verwijderen van een aanduiding voor een intensieve veehouderij 

of een sierteelt- of boomkwekerijbedrijf niet langer sprake is van bedrijfsactiviteiten; 
b. er in geval van het verwijderen van een aanduiding voor een bestaand erf middels 

een onafhankelijk deskundigenadvies is aangetoond dat er sprake is van een reëel 
agrarisch bedrijf. 

5.7.4  Nieuwvestiging sierteelt- en/of boomkwekerijbedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ten behoeve van 
een nieuwvestiging de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt- 
en/of boomkwekerijbedrijf” wordt aangebracht, mits:  
a. ter plekke de aanduiding “bouwvlak” of “bouwvlak" met de aanduiding "intensieve 

veehouderij” wordt verwijderd, ten behoeve van de vestiging van een sierteelt- en/of 
boomkwekerijbedrijf; 

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de gebiedsaanduiding "ove-
rige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt"; 

c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

d. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies is uitgebracht inzake de zelfstandig-
heid van het bedrijf ook op langere termijn; 

e. de oppervlakte van het bouwvlak maximaal 1,50 hectare zal bedragen; 
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f. de mest-, natuur- en milieuwetgeving het nieuwe bedrijf mogelijk maken;  
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeolo-
gische waarden, de woonsituatie, de waarden van landgoederen en de gebruiksmo-
gelijkheden van de aangrenzende gronden; 

h. de waterbeheerder akkoord is met de waterhuishoudkundige situatie en de maximaal 
te hanteren afvoernorm. 

5.7.5  Wijziging situering bouwvlak 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een aangegeven 
bouwvlak, bij gelijkblijvende oppervlakte, qua situering wordt gewijzigd, mits: 
a. er een (bedrijfstechnische) noodzaak is om ten behoeve van de bouw van bedrijfsge-

bouwen of een bedrijfswoning de situering van het bouwvlak te wijzigen; 
b. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cul-

tuurhistorische en landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woon-
situatie, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.6  Aanbrengen aanduiding plattelandswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "spe-
cifieke vorm van wonen - plattelandswoning" binnen een bouwvlak wordt aangebracht, 
mits: 
a. sprake is van een agrarische bedrijfswoning op een functionerend agrarisch bedrijf 

die ook als zodanig is bestemd; 
b. de bedrijfswoning ten minste 10 jaar oud is. Hierbij geldt de gereedmelding van de 

eerste bouwaanvraag voor het realiseren van de bedrijfswoning; 
c. de betrokken partijen, de agrariër op het betreffende agrarisch bouwvlak en zo mo-

gelijk de (toekomstige) bewoner van de plattelandswoning, een schriftelijke verkla-
ring hebben ondertekend dat men de voormalige agrarische bedrijfswoning van de 
status "plattelandswoning" wenst te voorzien; 

d. in afwijking van c geldt dat als er geen sprake is van overeenstemming tussen de agra-
rische ondernemer en de eigenaar van de woning, maar de afsplitsing al langjarig 
gaande is. (meer dan 10 jaar vanaf 1 januari 2013), er medewerking kan worden ver-
leend voor een plattelandswoning;  

e. het de eerste (enige) bedrijfswoning betreft er alleen een status "plattelandswoning" 
wordt toegekend als de situatie is ontstaan vóór 1 januari 2013; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.7  Verwijderen aanduiding plattelandswoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "spe-
cifieke vorm van wonen - plattelandswoning" wordt verwijderd, mits: 
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a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien de naastgelegen agra-
rische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd en de aanduiding voor het bouwvlak ter 
plaatse is verwijderd dan wel de plattelandswoning opnieuw als agrarische bedrijfs-
woning in gebruik wordt genomen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.8  Wijziging naar bos of natuur binnen EHS 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 11 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur; 
c. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een opper-

vlakte groter dan 1,00 hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner 
dan 1,00 hectare in geval er aangesloten wordt bij een groter bestaand aaneengeslo-
ten gebied; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.9  Wijziging naar bos of natuur buiten EHS ten behoeve van verplaatsing van EHS 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', waarbij tevens de dubbel-
bestemming 'Waarde - Ecologie' aan de gronden wordt toegekend, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 11 en 46 van 

overeenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gron-

den met de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuur-
ontwikkeling ter plaatse noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur; 

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de na-
tuurontwikkeling niet plaats zal vinden, wordt verwijderd;  

d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een opper-
vlakte groter dan 1,00 hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner 
dan 1,00 hectare in geval er aangesloten wordt bij een groter bestaand aaneengeslo-
ten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een landschapsplan; 

e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende 
gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of 
aangewezen; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.10  Functiewijziging agrarisch bouwvlak naar wonen 
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Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2', uitsluitend voorzover voorzien van een bouwvlak, wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen', ten behoeve van een functieverandering van een bouwvlak, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden 

verwijderd; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.11  Vergroten bestemmingsvlakken Wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het vergroten 
van bestemmingsvlakken al dan niet ten behoeve van het beter situeren van de gebou-
wen, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing 

van de wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 

wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de 
waarden van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-
den. 

5.7.12  Wijzigen situering bestemmingsvlakken Bedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf' al dan niet in combinatie met de 
wijzigingsbevoegdheid genoemd 6.6.3 ten behoeve van het verplaatsen van bestem-
mingsvlakken, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 6 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. daar waar een deel van het bestemmingsvlak 'Bedrijf' ter plaatse wordt verwijderd, 

de betreffende gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 2'; 
c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omge-

ving of het bedrijf dan wel met de verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit kan worden bewerkstelligd; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
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wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de 
waarden van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-
den. 

5.7.13  Functieverandering bouwpercelen naar niet-agrarische bedrijvigheid bij volledige 
beëindiging van het agrarisch bedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2' uitsluitend voorzover voorzien van een bouwvlak, wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen' in combinatie met het leggen van een aanduiding afgestemd op de 
aard van de niet-agrarische bedrijvigheid, ten behoeve van een functieverandering van 
een bouwvlak, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 van overeen-

komstige toepassing zijn; 
b. deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast, indien de gronden zijn voorzien 

van de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied”; 
c. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden 

verwijderd; 
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
e. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalige agrarisch gebruikte ge-

bouwen die aanwezig zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die 
ten minste vijf jaar ten behoeve van het agrarisch gebruik in gebruik zijn geweest; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

5.7.14  Wijziging naar kampeerterrein 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Agrarisch - 2', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "wetgevingzone - wijzigingsge-
bied 3" wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein', 
mits: 
a. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding "wetgeving-

zone - wijzigingsgebied 3" ten behoeve van de uitbreiding van een bestaand kampeer-
terrein; 

b. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 25 van overeen-
komstige toepassing zijn; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de 
waarden van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gron-
den. 
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5.7.15  Wijziging ten behoeve van ondergeschikte tweede tak of deeltijdfunctie 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de uitoefening van 
een agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een 
deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid en naar de aard 
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid met een vloeropper-
vlakte van meer dan 500 m², mits: 
 de toetsingscriteria van 4.5.1, behoudens onder b, van toepassing zijn. 
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Artikel 6  Bedrijf 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. een aannemersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- aannemersbedrijf'; 

2. een atelier/galerie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van cultuur en 
ontspanning - atelier-galerie"; 

3. een atelier-woninginrichting, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - atelier-woninginrichting"; 

4. een autodemontagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - autodemontagebedrijf"; 

5. een autoherstelinrichting, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-
drijf - autoherstelinrichting"; 

6. een bouwmaterialenhandel bestemd voor de groothandel in bouwmaterialen, ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - bouwmaterialenhandel";  

7. een betonfabriek, ter plaatse van de aanduiding  "specifieke vorm van bedrijf - 
betonfabriek";  

8. een bronbemalingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-
drijf - bronbemalingsbedrijf"; 

9. een garagebedrijf bestemd voor de handel en reparatie van motorvoertuigen, ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf"; 

10. een houtbewerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - houtbewerkingsbedrijf"; 

11. een houtdrogerij en een houthandel in combinatie met detailhandel in houtwa-
ren en aanverwante accessoires, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 
van bedrijf - houtdrogerij en -handel";  

12. een installatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- installatiebedrijf";  

13. een kuikenbroederij, ter plaatse van de aanduiding  "specifieke vorm van bedrijf 
- kuikenbroederij";   

14. een ki-station, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ki-sta-
tion";   

15. een landbouwmechanisatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - landbouwmechanisatiebedrijf ";   

16. een loon- en grondverzetbedrijf, een sloopbedrijf, een transportbedrijf of een 
combinatie van deze bedrijven, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm 
van bedrijf - loon- en grondverzetbedrijf e.a.";   

17. een metaalbewerkingsbedrijf, ter plaatse van d e aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - metaalbewerkingsbedrijf"; 

18. een meubelmakerij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
meubelmakerij"; 

19. opslag, niet zijnde opslag van explosiegevaarlijke stoffen, ter plaatse van de aan-
duiding "opslag"; 
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20. een productiegerichte paardenhouderij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van bedrijf - productiegerichte paardenhouderij'; 

21. een testbedrijf in paardenaccessoires, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - paardenaccessoiretestbedrijf"; 

22. een smederij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - smede-
rij";  

23. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg, ter plaatse van de aandui-
ding "verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg"; 

24. een veehandelsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- veehandelsbedrijf";  

25. een vleesbe- en verwerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - vleesver- en bewerkendbedrijf";  

26. een veevoederhandel, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- veevoederhandel"; 

27. een handelsbedrijf in zand en grind, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - zand en grindhandel"; 

niet zijnde geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerk-
bedrijven;   
b. de opslag van lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van be-

drijf - opslag lpg”; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

g. tuinen, erven en terreinen; 
h. paardrijbakken; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. andere bouwwerken. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 6.1 onder a en f genoemde gebouwen en overkappingen gel-
den de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

één bedrijf worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen" 

zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd; 
c. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
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1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-
zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten 
hoogste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfs-
woning uitgesloten, in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan; 

e. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen, exclusief overkapte stellages ten behoeve van het opslaan en 
drogen van hout ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - houtbe-
werkingsbedrijf" en "specifieke vorm van bedrijf - houtdrogerij en -handel";  

f. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

g. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

h. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

i. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

j. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
over-
kapping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 6.2.1. on-
der c 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, in-
clusief aangebouwde 
bijbehorende bouw-
werken, niet zijnde 
overkappingen 

1.000 
m³ 

- 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
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en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

6.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.1 onder c 
in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt ver-
groot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

6.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.1 onder j 
in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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6.4  Specifieke gebruiksregels 

6.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 6.1 onder a; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den; 
d. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 

plaatse van de aanduidingen "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpas-
sing bijlage 6",  "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 10" 
of "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 11" zonder de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 6, Bij-
lage 10 of Bijlage 11 opgenomen inrichting/inpassing teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing; 
1. in afwijking van het bepaalde onder d mogen gronden en bouwwerken worden 

gebruikt, uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 24 maanden na 
het onherroepelijk worden van voorliggend bestemmingsplan uitvoering wordt 
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen con-
form de in Bijlage 6,  Bijlage 10 of Bijlage 11 opgenomen inrichting/inpassing 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

6.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 

op de wijze van productiegebonden detailhandel;  
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
c. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan; 

d. het breken van puin ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - loon- 
en grondverzetbedrijf ", mits het breken van puin niet leidt tot een onevenredige in-
breuk op het woon- en leefmilieu en/of de gebruiksmogelijkheden van omliggende 
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percelen, en de geldende milieuregels worden nageleefd; 
e. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van an-

dere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfs-
matig agrarisch in gebruik zijn geweest. 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 

6.5.1  Gelijkwaardige bedrijvigheid 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder a 
in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor bedrijven, welke naar de 
aard en de invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de in 6.1 onder a genoemde 
bedrijven, mits: 
a. het niet betreft detailhandelsbedrijven, geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risico-

volle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven; 
b. bij voorkeur een vermindering van de milieubelasting optreedt ten opzichte van de 

voorafgaande bedrijfsactiviteit, met dien verstande dat de milieubelasting ten hoog-
ste gelijk mag zijn aan de milieubelasting van de voorafgaande bedrijfsactiviteit; 

c. zwaar verkeer of veel verkeer aantrekkende bedrijvigheid uitsluitend aan wegen, die 
daarop zijn berekend, gevestigd wordt; 

d. de aanwezige woonfunctie bij het bedrijf wordt gehandhaafd; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.5.2  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder c 
in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

6.5.3  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder c 
in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
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c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 
het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 

d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 
het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 

e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 
verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

6.5.4  Landschappelijke inpassing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder d 
in die zin dat in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar ge-
noemde betreffende bijlagen andere landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:  
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen op-

genomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsni-
veau van de landschappelijke waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen ge-
noemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;  

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.  

6.6  Wijzigingsbevoegdheid 

6.6.1  Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 6.2.1 zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebou-
wen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding "maximum 
oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het bedrijf en verplaat-

sing van het bedrijf niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

6.6.2  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Be-
drijf', behoudens ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten", ten behoeve 



115402   blz 193  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

van een functieverandering wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 
1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie met een aanduiding ten behoeve van een 
bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid of 
naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 
aangebracht; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

6.6.3  Wijzigen situering bestemmingsvlakken Bedrijf 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Be-
drijf' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2' al dan niet in com-
binatie met de wijzigingsbevoegdheid in 4.7.12 of 5.7.12 ten behoeve van het verplaatsen 
van bestemmingsvlakken, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel  4 of 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. een deel van het bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de betreffende 

gronden worden voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2'; 
c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omge-

ving of het bedrijf dan wel met de verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit kan worden bewerkstelligd; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 7  Bedrijf - Mijnbouw 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Mijnbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. terreinen en voorzieningen ten dienste van het injecteren van productiewater, dat 

vrijkomt bij mijnbouwactiviteiten, niet zijnde geluidszoneringsplichtige inrichtingen, 
risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven; 

b. gaswinning, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - gaswinning";  
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
g. ondergrondse en bovengrondse werken; 
h. terreinen; 
i. andere bouwwerken. 

7.2  Bouwregels 

7.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste 75 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,50 m 

bedragen. 

7.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

7.3.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, 

egaliseren, afgraven of ophogen voor zover dit niet ten dienste staat van de mijn-
bouwactiviteiten; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van 
voorwerpen voor zover dit niet ten dienste staat van de mijnbouwactiviteiten; 
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c. het aanleggen van kabels en leidingen voor zover die niet ten dienste staat van de 
mijnbouwactiviteiten; 

d. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 
bestaande watergangen voor zover dit niet ten dienste staat van de mijnbouwactivi-
teiten. 

7.3.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

7.3.3  Voorwaarden 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien het leidingbelang hierdoor 
niet onevenredig wordt benadeeld. 
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Artikel 8  Bedrijf - Nutsvoorziening 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. terreinen ten behoeve van de energievoorziening en/of waterregulering en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen nutsvoorzieningen, niet zijnde geluidszoneringsplich-
tige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven, alsmede: 
1. opslag, ter plaatse van de aanduiding "opslag"; 
2. een waterinstallatie, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

waterinstallatie"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. bedrijfsgebouwen en overkappingen; 
f. terreinen; 
g. andere bouwwerken. 

8.2  Bouwregels 

8.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m 
bedragen; 

d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen; 

e. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van een bedrijfsgebouw of een overkap-
ping zal ten minste 3,00 m bedragen. 

8.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m;  
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 6,00 m bedragen. 
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Artikel 9  Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een rioolwaterzuiveringsinstal-

latie, niet zijnde geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of 
vuurwerkbedrijven; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. terreinen; 
f. andere bouwwerken. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen; 

d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m 
bedragen; 

e. de afstand van een bedrijfsgebouw of een overkapping tot de zijdelingse perceelgrens 
zal ten minste 3,00 m bedragen. 

9.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m; 
b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 6,00 m bedragen.  
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Artikel 10  Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
a. verkooppunten van motorbrandstoffen inclusief lpg; 
b. een afleverzuil voor lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm 

van bedrijf - afleverzuil lpg”; 
c. een vulpunt voor lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
d. kleinschalige duurzame energiewinning; 
e. wegen en paden; 
f. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
g. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. een verkooppunt van motorbrandstoffen; 
2. detailhandel in de bij een verkooppunt behorende accessoires en benodigdheden 

voor motorvoertuigen, alsmede de bij een verkooppunt gebruikelijke voedings- 
en genotmiddelen, kranten, tijdschriften, snijbloemen, en dergelijke; 

h. terreinen; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. andere bouwwerken. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van bedrijfsgebouwen zal ten hoogste 50 m² bedragen; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van overkappingen zal ten hoogste 300 m² bedragen; 
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 5,50 m bedragen. 

10.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van vlaggenmasten, prijs- en reclameobjecten, en naar de aard daar-

mee gelijk te stellen bouwwerken zal ten hoogste 8,00 m bedragen;  
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen. 
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Artikel 11  Bos - Natuur 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. natuur, bosbouw en houtproductie; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke 

en de landschappelijke waarden van de bos- en natuurgebieden; 
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al 

dan niet mede bestemd voor waterberging; 
d. een gebouw ten behoeve van kleinschalig recreatief nachtverblijf, dierenverblijf en/of 

stalling en opslag van voertuigen en materieel en dergelijke, ter plaatse van de aan-
duiding "specifieke vorm van recreatie - recreatieve verblijfsruimte, stalling en op-
slag"; 

e. beheergebouwen ten behoeve van het onderhoud en beheer van bos- en natuurge-
bieden, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - beheergebouw"; 

f. de opslag van lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van be-
drijf - opslag lpg”; 

g. een hondendressuurterrein met bijbehorende gebouwen, ter plaatse van de aandui-
ding "specifieke vorm van recreatie - hondendressuurterrein"; 

h. een natuurkampeerterrein, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recre-
atie - natuurkampeerterrein"; 

i. een parkeerterrein, ter plaatse van de aanduiding "parkeerterrein"; 
j. een voormalige vuilstortplaats, indien en voor zover de gronden zijn aangeduid met 

"specifieke vorm van bedrijf - vuilstortplaats"; 
k. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 

de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
l. het extensief agrarisch medegebruik (zoals natuurlijke begrazing); 
m. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik; 
n. wegen en paden; 
o. nutsvoorzieningen; 
p. evenementen, zoals per locatie genoemd in Bijlage 2;  
  
met de daarbijbehorende: 
q. andere bouwwerken. 

11.2  Bouwregels 

11.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen, behoudens de in 11.1 onder d, e en g genoemde gebouwen, 
geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 
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11.2.2  Een gebouw ten behoeve van kleinschalig recreatief nachtverblijf, dierenverblijf 
en/of stalling en opslag van voertuigen en materieel en dergelijke 
Voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van kleinschalig recreatief nachtverblijf, 
dierenverblijf en/of stalling en opslag van voertuigen en materieel en dergelijke gelden 
de volgende regels: 
a. het gebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van recreatie - recreatieve verblijfsruimte, stalling en opslag"; 
b. de oppervlakte van het gebouw zal ten hoogste 150 m² bedragen; 
c. de goothoogte van het gebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van het gebouw zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

11.2.3  Beheergebouwen 
Voor het bouwen van beheergebouwen gelden de volgende regels: 
a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "spe-

cifieke vorm van natuur - beheergebouw"; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de in 11.1 onder e genoemde beheergebouwen zal 

ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangege-
ven oppervlakte bedragen;  

c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 12,00 m bedragen. 

11.2.4  Gebouwen ten behoeve van een hondendressuurterrein 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van een hondendressuurterrein gelden de 
volgende regels: 
a. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "spe-

cifieke vorm van recreatie - hondendressuurterrein"; 
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 35,00 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

11.2.5  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

11.3  Afwijken van de bouwregels 

11.3.1  Nieuwe beheergebouwen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 11.2.1 in die 
zin dat op gronden die niet zijn voorzien van de aanduiding "specifieke vorm van natuur - 
beheergebouw" een beheergebouw wordt gebouwd, mits: 
a. de oppervlakte van een beheergebouw ten hoogste 50 m² bedraagt; 
b. de goothoogte van een beheergebouw ten hoogste 3,00 m bedraagt; 
c. de bouwhoogte van een beheergebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt; 
d. er sprake is van een aaneengesloten oppervlakte bos- of natuurgebied van ten minste 

10 ha. in eigendom; 
e. er sprake is van een landgoed (NSW) dat is opengesteld voor publiek; 
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f. er geen stallingsmogelijkheden op of in de directe nabijheid van het landgoed beschik-
baar zijn. 

11.4  Specifieke gebruiksregels 

11.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-

einden anders dan genoemd in 11.1 onder d en h; 
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten; 
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten be-

hoeve van een permanent ander gebruik; 
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen; 
e. het gebruik van gronden voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of 

behendigheidssporten en de (model) vliegsport. 

11.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

11.5.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het af- en/of vergraven, egaliseren en/of ophogen van gronden; 
b. het vellen of doen vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde alsmede de verwij-

dering van bodem- en oevervegetaties; 
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas;  
d. het dempen, graven, baggeren en/of verbreden van beken, plassen, sloten en/of an-

dere watergangen en/of -partijen; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, fiets-, voet- en ruiterpaden, parkeervoorzie-

ningen en overige oppervlakteverhardingen, met een oppervlakte groter dan 100 m². 
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief mede-

gebruik en/of het educatief medegebruik; 
g. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of tele-

communicatiekabels en/of -leidingen. 

11.5.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 11.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het aanleggen en verharden van wegen en/of paden die dienen ter directe ontsluiting 

van agrarische bouwpercelen; 
b. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals: 

1. het periodiek afzetten van hakhout; 
2. het kappen bij wijze van dunning; 
3. het vellen of doen vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld 

in artikel 15, tweede lid, van de Boswet; 



blz 202  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

4. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van behoud en herstel 
van een bestaande houtopstand; 

c. monitoring van de vuilstort ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- vuilstortplaats" betreft; 

d. reeds legaal in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 
e. worden uitgevoerd in overeenstemming met een onherroepelijke vergunning van een 

andere bevoegde instantie; 
f. betrekking hebben op gronden die zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm 

van waarde - landgoed”;  
g. dienen ter uitvoering en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, ter plaatse van 

de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'. 

11.5.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden 
van de bos- en natuurgebieden en de waterhuishouding. 

11.6  Wijzigingsbevoegdheid 

11.6.1  Wijziging naar agrarisch buiten EHS ten behoeve van verplaatsing van EHS 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bos 
- Natuur' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', waarbij tevens 
de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' van de gronden wordt verwijderd, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikelen 4 en 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gron-

den met de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuur-
ontwikkeling ter plaatse noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur; 

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de na-
tuurontwikkeling niet plaats zal vinden, wordt verwijderd;  

d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een opper-
vlakte groter dan 1,00 hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner 
dan 1,00 hectare in geval er aangesloten wordt bij een groter bestaand aaneengeslo-
ten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een landschapsplan; 

e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende 
gronden in zijn geheel voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of 
aangewezen; 

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 12  Cultuur en ontspanning 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van sociaal-culturele voorzieningen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

f. tuinen, erven en terreinen; 
g. paardrijbakken; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. andere bouwwerken. 

12.2  Bouwregels 

12.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 12.1 onder a en e genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

het ter plaatse gevestigde voorziening worden gebouwd; 
b. bedrijfswoningen zullen uitsluitend worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding 

"bedrijfswoning"; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van de in 12.1 onder a genoemde gebouwen en over-

kappingen zal ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte 
(m2)" aangegeven oppervlakte bedragen; 

d. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

e. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

f. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

g. de vrijstaande gebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zullen achter 
de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen ge-
bouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij de weg 
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gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval geen plaat-
singseis geldt; 

h. aan de bedrijfswoning aangebouwde gebouwen, aangebouwde overkappingen of 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorge-
vel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/voorziening* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
overkap-
ping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 12.2.1. on-
der c en d 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, in-
clusief aangebouwde 
bijbehorende bouw-
werken, niet zijnde 
overkappingen 

1.000 m³ - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

12.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 
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12.3  Afwijken van de bouwregels 

12.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.2.1 onder 
d in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt 
vergroot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

12.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.2.1 onder 
i in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

12.4  Specifieke gebruiksregels 

12.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van voorzieningen anders dan 

genoemd in 12.1 onder a; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 

12.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
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2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-
tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
b. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan. 

12.5  Afwijken van de gebruiksregels 

12.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

12.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 
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12.6  Wijzigingsbevoegdheid 

12.6.1  Vergroten oppervlakte gebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 12.2.1 onder c zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de ge-
bouwen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding "maxi-
mum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het de voorziening en 

verplaatsing van de voorziening niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

12.6.2  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Cul-
tuur en ontspanning' ten behoeve van een functieverandering wordt gewijzigd in de be-
stemming 'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie met 
een aanduiding ten behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in 
Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid 
opgenomen bedrijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning ter plaatse zijn beëindigd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 
aangebracht; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 13  Detailhandel 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van detailhandelsbedrijven; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

f. tuinen, erven en terreinen; 
g. paardrijbakken; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. andere bouwwerken. 

13.2  Bouwregels 

13.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 13.1 onder a en e genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

het ter plaatse gevestigde detailhandelsbedrijf worden gebouwd; 
b. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-

zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten 
hoogste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfs-
woning uitgesloten, in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

d. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

e. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

f. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

g. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
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len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

h. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
over-
kapping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 13.2.1. on-
der c en d 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, in-
clusief aangebouwde 
bijbehorende bouw-
werken, niet zijnde 
overkappingen 

1.000 
m³ 

- 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

13.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 
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13.3  Afwijken van de bouwregels 

13.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.2.1 onder 
d in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt 
vergroot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

13.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.2.1 onder 
i in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

13.4  Specifieke gebruiksregels 

13.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 13.1 onder a; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 

13.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 



115402   blz 211  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-
tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 

3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
b. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan; 

c. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van an-
dere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfs-
matig agrarisch in gebruik zijn geweest. 

13.5  Afwijken van de gebruiksregels 

13.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

13.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 13.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
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g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-
pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

13.6  Wijzigingsbevoegdheid 

13.6.1  Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 13.2.1 onder c zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding 
"maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het detailhandelsbedrijf 

en verplaatsing van het detailhandelsbedrijf niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

13.6.2  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'De-
tailhandel' ten behoeve van een functieverandering wordt gewijzigd in de bestemming 
'Wonen' en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie met een aandui-
ding ten behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in Bijlage 1 
of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid opge-
nomen bedrijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het detailhandelsbedrijf ter plaatse zijn beëin-

digd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 
aangebracht; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 14  Detailhandel - Tuincentrum 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Detailhandel - Tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen en kassen ten behoeve van: 

1. het kweken van bloemen en planten en detailhandel, kantoorruimten, kantine-
voorzieningen, ondergeschikte horecadoeleinden en opslagvoorzieningen; 

2. hovenierswerkzaamheden; 
3. detailhandel in artikelen en accessoires die met tuinbewerking of inrichting van 

tuinen verband houden;  
alsmede in ondergeschikte mate in combinatie met een bouwmaterialenhandel, ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - bouwmaterialenhandel"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

f. tuinen, erven en terreinen; 
g. paardrijbakken; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. andere bouwwerken. 

14.2  Bouwregels 

14.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 14.1 onder a en e genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

het ter plaatse gevestigde tuincentrum worden gebouwd; 
b. er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, ter plaatse van de aan-

duiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen";  
c. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-

zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten 
hoogste het bestaande aantal zal bedragen, of ter plaatse van de aanduiding "bedrijfs-
woning uitgesloten, in welk geval geen bedrijfswoning is toegestaan; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

e. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
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1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

f. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

g. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

h. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

i. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

j. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
overkap-
ping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 14.2.1. 
onder de en 
e 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, in-
clusief aangebouwde 
bijbehorende bouw-
werken, niet zijnde 
overkappingen 

1.000 m³ - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  
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14.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

14.3  Afwijken van de bouwregels 

14.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.2.1 onder 
e in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt 
vergroot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

14.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.2.1 onder 
j in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

14.4  Specifieke gebruiksregels 

14.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 14.1 onder a; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 
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14.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
b. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan; 

c. het gebruik van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van ondergeschikte horeca-
doeleinden tot een de oppervlakte van ten hoogste 100 m²; 

d. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van an-
dere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfs-
matig agrarisch in gebruik zijn geweest.  

14.5  Afwijken van de gebruiksregels 

14.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

14.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 14.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
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b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

14.6  Wijzigingsbevoegdheid 

14.6.1  Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 14.2.1 onder d zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding 
"maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het bedrijf en verplaat-

sing van het bedrijf niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

14.6.2  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'De-
tailhandel - Tuincentrum' ten behoeve van een functieverandering wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen'  en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie 
met een aanduiding ten behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van 
de in Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrij-
vigheid opgenomen bedrijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het tuincentrum ter plaatse zijn beëindigd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 



blz 218  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

aangebracht; 
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 15  Groen 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. afschermende beplanting en bebossing; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. wegen en paden; 
c. nutsvoorzieningen;  
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. andere bouwwerken. 

15.2  Bouwregels 

15.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

15.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.  

15.3  Specifieke gebruiksregels 

15.3.1  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
 het verwijderen van terrein afschermende beplanting en bebossing, uitsluitend op de 

wijze van normaal onderhoud. 

15.4  Afwijken van de gebruiksregels 

15.4.1  Verwijderen afschermende beplanting 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 15.3.1 in die 
zin dat terrein afschermende beplanting wordt verwijderd, mits: 
a. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van een 

goede ontsluiting van een recreatieterrein, dan wel indien sprake is van afscher-
mende beplanting rond kampeerterreinen noodzakelijk is als gevolg van een herin-
richting van de plaatsing van kampeermiddelen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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15.5  Wijzigingsbevoegdheid 

15.5.1  Wijziging naar agrarisch 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Groen' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' en/of 'Agrarisch - 2', mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 of 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodza-

kelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 16  Horeca 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van horecabedrijven; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
e. een informatiecentrum, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie 

- informatiecentrum"; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

g. tuinen, erven en terreinen; 
h. paardrijbakken; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. andere bouwwerken. 

16.2  Bouwregels 

16.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 16.1 onder a, e en f genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

het ter plaatse gevestigde horecabedrijf worden gebouwd; 
b. er zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, ter plaatse van de aan-

duiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen"; 
c. indien ter plaatse de aanduiding "bedrijfswoning" is opgenomen, zal een bedrijfswo-

ning uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning"; 
d. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-

zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen ten 
hoogste het bestaande aantal zal bedragen; 

e. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 
hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

f. de oppervlakte van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een informatiecentrum, ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - informatiecentrum", zal 
ten hoogste 150 m² bedragen; 

g. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
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wordt berekend exclusief de kelderruimte;  
h. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-

bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte; 

i. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is;  

j. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

k. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

l. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte 
of inhoud per bouw-
vlak/bedrijf* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per ge-
bouw of 
over-
kapping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 16.2.1. on-
der e, f en g 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, in-
clusief aangebouwde 
bijbehorende bouw-
werken, niet zijnde 
overkappingen 

1.000 
m³ 

- 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

16.2.2  Andere bouwwerken 



115402   blz 223  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

16.3  Afwijken van de bouwregels 

16.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.2.1 onder 
g in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt 
vergroot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

16.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.2.1 onder 
l in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

16.4  Specifieke gebruiksregels 

16.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 16.1 onder a; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 
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16.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 

op de wijze van productiegebonden detailhandel;  
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
c. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan. 

16.5  Afwijken van de gebruiksregels 

16.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

16.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 16.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
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d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 
het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 

e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 
verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

16.6  Wijzigingsbevoegdheid 

16.6.1  Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 16.2.1 onder e zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding 
"maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het bedrijf en verplaat-

sing van het horecabedrijf niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

16.6.2  Functieverandering naar wonen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Ho-
reca' ten behoeve van een functieverandering wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' 
en/of 'Agrarisch - 1' of 'Agrarisch - 2', al dan niet in combinatie met een aanduiding ten 
behoeve van een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in Bijlage 1 of naar de 
aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid opgenomen be-
drijvigheid, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 en/of artikel 4 

of 5 van overeenkomstige toepassing zijn; 
b. de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het horecabedrijf ter plaatse zijn beëindigd; 
c. in geval sprake is van een bedrijfs- en recreatieve functie een passende op de bedrijfs-

activiteit afgestemde aanduiding binnen het bestemmingsvlak voor wonen wordt 
aangebracht; 
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d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 17  Maatschappelijk 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen; 
b. een ijsbaan, ter plaatse van de aanduiding "ijsbaan"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. parkeervoorzieningen; 
g. terreinen: 
h. andere bouwwerken, waaronder een standbeeld en een veldkapel. 

17.2  Bouwregels 

17.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de ter plaatse gevestigde maatschappelijke voorziening worden gebouwd; 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen 

uitgesloten" zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd;  
c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste de 

ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte 
bedragen. 

d. de goothoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
e. de bouwhoogte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste 12,00 m bedra-

gen; 
f. de afstand van de gebouwen tot de zijdelingse perceelgrens zal ten minste 5,00 m 

bedragen. 

17.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van een standbeeld en een veldkapel zal ten hoogste 5,00 m bedra-

gen; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van ijsbanen zal ten hoogste 15,00 m 

bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen. 
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17.3  Specifieke gebruiksregels 

17.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-

einden; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige horecadoel-

einden; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bewoning; 
e. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken  ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing 
bijlage 12" zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen con-
form de in Bijlage 12 opgenomen inrichting/inpassing teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing; 

f. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing 
bijlage 12" zonder de aanleg en instandhouding van de parkeerplaatsen conform het 
in Bijlage 13 opgenomen parkeerplan, teneinde te komen tot een goede verkeersaf-
wikkeling;  
1. in afwijking van het bepaalde onder e en f mogen gronden en bouwwerken over-

eenkomstig de bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 
twee jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uit-
voering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van:  
 de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 12 opgenomen inpassings-

plan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;  
 de parkeerplaatsen conform het in Bijlage 13 opgenomen parkeerplan, ten-

einde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 
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Artikel 18  Maatschappelijk - Begraafplaats 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een begraafplaats; 
b. groenvoorzieningen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. gebouwen en overkappingen ten behoeve van stalling en onderhoud; 
g. terreinen; 
h. andere bouwwerken. 

18.2  Bouwregels 

18.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van stalling en onder-
houd gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste 20 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m bedra-

gen. 

18.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 
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Artikel 19  Maatschappelijk - Molen 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk - Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. molens; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
c. nutsvoorzieningen;  
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. terreinen; 
g. andere bouwwerken. 

19.2  Bouwregels 

19.2.1  Molens 
Voor het bouwen van molens gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één molen worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van een molen zal ten hoogste 115% van de ter plaatse van de aan-

duiding "maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte bedragen 
c. de bouwhoogte van een molen zal ten hoogste 20,00 m bedragen. 

19.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
b. er zullen geen paardrijbakken worden gebouwd;  
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

19.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatieve doeleinden; 
b. het gebruik van molens voor bewoning;  
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel. 
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Artikel 20  Recreatie - Dagrecreatie 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. recreëren; 
b. ligweide 
c. groenvoorzieningen 
d. speelvoorzieningen 
e. detailhandel in de vorm van een kiosk; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
f. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
g. nutsvoorzieningen;  
h. paden; 
 
met de daarbijbehorende: 
i. andere bouwwerken. 

20.2  Bouwregels 

20.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen, behoudens de in 20.1 onder e genoemde kiosk, geen ge-
bouwen en overkappingen worden gebouwd. 

20.2.2  Kiosk 
Voor het bouwen van een kiosk gelden de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten behoeve van een kiosk zal ten 

hoogste 150 m² bedragen; 
b. de goothoogte van de gebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van de gebouwen zal ten hoogste 6,50 m bedragen. 

20.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten en andere bouwwerken ten behoeve van wegaan-

duidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van speeltoestellen zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 
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Artikel 21  Recreatie - Recreatiewoningen 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Recreatiewoningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. recreatiewoningen met de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwer-

ken; 
b. recreatiewoningen met de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwer-

ken al dan niet ten behoeve van permanente bewoning, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van wonen - permanente bewoning"; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. terreinen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. andere bouwwerken. 

21.2  Bouwregels 

21.2.1  Recreatiewoningen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van recreatiewoningen en bijbehorende bouwwerken gelden de vol-
gende regels: 
a. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één recreatiewoning worden gebouwd, tenzij 

ter plaatse van de aanduiding "aantal recreatiewoningen", in welk geval het aantal 
ten hoogste het op de verbeelding aangegeven aantal bedraagt; 

b. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
c. de inhoud van een recreatiewoning zal, inclusief kelders en aangebouwd bijbehorend 

bouwwerk, ten hoogste 300 m³ bedragen, tenzij: 
1. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bestaande inhoud", 

in welk geval de inhoud van een recreatiewoning, inclusief kelders en aange-
bouwd bijbehorend bouwwerk, ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen; 

2. de gronden zijn voorzien van de aanduiding "maximum volume (m³)", in welk ge-
val de inhoud ten hoogste de op de verbeelding aangegeven inhoud bedraagt; 

d. de goothoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 

e. de bouwhoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 

f. er zullen geen dakkapellen, serres en/of erkers op of aan een recreatiewoning worden 
gebouwd. 
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21.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de recreatiewoning(en) ten hoogste 2,50 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.  

21.3  Specifieke gebruiksregels 

21.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van recreatiewoningen anders dan voor recreatief verblijf, tenzij ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - permanente bewoning", in 
welk geval permanente bewoning is toegestaan; 

b. het gebruik van recreatiewoningen/groepsaccommodaties voor de huisvesting van 
seizoenarbeiders dan wel elders werkzaam zijnde arbeiders; 

c. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 
plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing 
bijlage 16" tenzij binnen een jaar na het tijdstip van onherroepelijkheid van het be-
stemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 16  opgenomen KGO-plan, teneinde 
te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

21.4  Wijzigingsbevoegdheid 

21.4.1  Beëindiging permanente bewoning 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding "spe-
cifieke vorm van wonen - permanente bewoning" wordt verwijderd, mits de permanente 
bewoning van de recreatiewoning is beëindigd. 
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Artikel 22  Recreatie - Tipi 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Tipi' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 het recreatief verblijf in tipi's met bijbehorende bebouwing en voorzieningen. 

22.2  Bouwregels 

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd, met dien verstande dat voor: 
a. tipi's geldt dat:  

1. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal toeristische standplaatsen' het 
maximum aantal tipi's wordt aangegeven;  

2. de oppervlakte per tipi ten hoogste 40 m2 bedraagt;  
3. de bouwhoogte ten hoogste 5 meter bedraagt; 

b. overige gebouwen geldt dat:  
1. de totale oppervlakte ten hoogste 100 m2 bedraagt;  
2. de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt; 

c. andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte ten hoogste 2,50 meter bedraagt. 

22.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend het gebruik van de in 22.2 onder a 
genoemde tipi's en gebouwen ten behoeve van permanente bewoning. 
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Artikel 23  Recreatie - Verblijfsrecreatie 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

 
De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. verblijfsrecreatie;  
b. de bedrijfsmatige exploitatie van maximaal 80 kampeermiddelen en 4 logiesverblij-

ven, ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie'; 
c. centrale voorzieningen, bedrijfswoningen, gebouwen ten behoeve van opslag en 

werktuigenberging, caravanstalling, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, ver-
keers- en verblijfsdoeleinden, openbare nutsvoorzieningen, detailhandel in de vorm 
van een kampwinkel, parkeervoorzieningen, andere bouwwerken, water, watergan-
gen en waterpartijen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 
overige voorzieningen'; 

d. sanitaire voorzieningen, speelvoorzieningen, parkeren, openbare nutsvoorzieningen, 
waterpartijen, groenvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie';  

e. een calamiteitenontsluiting ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van ver-
keer -  calamiteitenontsluiting', met dien verstande dat de calamiteitenontsluiting 
niet smaller of breder is dan  3,5 m;  

 
met daaraan ondergeschikt:  
f. de bestaande agrarische bedrijvigheid, zoals vermeld in het meldingsformulier Besluit 

landbouw milieubeheer gedateerd 29 januari 2010; 
 
met de daarbij behorende:  
g. gebouwen; 
h. andere bouwwerken; 
i. wegen;  
j. paden; 
k. verhardingen, terrassen, tuinen en erven; 
l. water; 
m. parkeer-, speel- en groenvoorzieningen.  

23.2  Bouwregels 

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van 
de bestemming. 

23.2.1  Verblijfsrecreatie 
Op of in deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, 
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'verblijfsrecreatie': 
a. voor logiesverblijven geldt dat: 

1. het aantal logiesverblijven niet meer mag bedragen dan 4;  
2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 265 m²;  
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3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 4 m; 
4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 8 m.  

b. voor overige gebouwen en toiletvoorzieningen geldt dat: 
1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 300 m²; 
2. de goothoogte ten hoogste 6 meter bedraagt; 
3. de bouwhoogte ten hoogste 9 meter bedraagt; 

c. voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt met uitzondering van erfscheidingen 

waarvan de bouwhoogte ten hoogste 1,20 m bedraagt. 

23.2.2  Overige voorzieningen 
Op of in deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de 'specifieke 
vorm van recreatie - overige voorzieningen', met dien verstande dat voor: 
a. bedrijfswoningen geldt dat: 

1. het aantal bedrijfswoningen niet meer bedraagt dan 1; 
2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 4 m; 
3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 9 m; 
4. de inhoud niet meer mag bedragen dan 1000 m³; 
5. de dakhelling minimaal 30° en maximaal 60° bedraagt. 

b. bijgebouwen bij bedrijfswoningen geldt dat: 
1. de gezamenlijke oppervlakte per woning maximaal 100 m² bedraagt; 
2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m; 
3. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m; 
4. de bijgebouwen op een afstand van ten minste 4 m achter de naar de weg(-en) 

gekeerde (voor-)gevel(-s) van de woning en het verlengde daarvan worden ge-
bouwd; 

5. de afstand van een bijgebouw ten opzichte van de woning niet meer bedraagt 
dan 30 m.  

c. overige gebouwen geldt dat: 
1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 800 m², mits: 
 de oppervlakte voor detailhandel (kampwinkel) niet meer bedraagt dan 100 

m²; 
 de oppervlakte voor horeca (kantine) niet meer bedraagt dan 100 m²;  

2. de goothoogte ten hoogste 6 m bedraagt; 
3. de bouwhoogte ten hoogste 8 m bedraagt; 

d. bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat: 
1. de bouwhoogte ten hoogste 5 m bedraagt met uitzondering van erfscheidingen 

waarvan de bouwhoogte ten hoogste 1,20 m bedraagt. 

23.2.3  Afwijkende maatvoering 
In afwijking van het bepaalde in 23.2.1 en 23.2.2 geldt dat indien een afwijkende maat-
voering aanwezig is op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze maat-
voering als maximum respectievelijk minimum mag worden gehanteerd voor dat gebouw 
en dat ingeval van herbouw de afwijkende maatvoering mag worden aangehouden. 
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23.3  Afwijken van de bouwregels 

23.3.1  Afwijkingen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:  
a. het bepaalde in 23.2.1 onder b, sub 1 en toestaan dat de oppervlakte wordt vergroot 

tot maximaal 350 m²;  
b. het bepaalde in 23.2.2 onder c, sub 1 en toestaan dat de oppervlakte wordt vergroot 

tot maximaal 1000 m².  

23.3.2  Afwegingskader 
De in 23.3.1 genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien:  
a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 

waarden; 
b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebrui-

kers van omliggende gronden; 
c. de landschappelijke inpassing van de recreatie-inrichting gewaarborgd blijft. 
 

23.4  Specifieke gebruiksregels 

23.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van een logiesverblijven/kampeermiddelen anders dan voor recreatief 

verblijf; 
b. het gebruik van logiesverblijven/kampeermiddelen anders dan ten behoeve van een 

bedrijfsmatige exploitatie;  
c. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van ver-

keer -  calamiteitenontsluiting' als reguliere ontsluiting ten behoeve van de camping.   

23.4.2  Voorwaardelijke verplichting 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 23.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving door de uitvoering van werken of het oprichten 
van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschap-
pelijke inpassing bijlage 3" zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaat-
regelen conform de in Bijlage 3 opgenomen Ruimtelijk kwaliteitsplan d.d. 4 augustus 2014 
"Landschappelijke Inpassing Camping Slutkeboer, Langemaatsweg 16 te Manderveen", 
teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

23.5  Afwijken van de gebruiksregels 

23.5.1  Landschappelijke inpassing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.4.2 in die 
zin dat in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar genoemde 
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betreffende bijlagen andere landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:  
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen op-

genomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsni-
veau van de landschappelijke waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen ge-
noemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;  

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.  
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Artikel 24  Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. standplaatsen voor kampeermiddelen, waaronder stacaravans/chalets en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen onderkomens en camperplaatsen;  
b. recreatiewoningen met de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwer-

ken; 
c. trekkershutten; 
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke 

waarden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
e. kleinschalige duurzame energiewinning; 
f. wegen en paden; 
g. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
h. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

i. gebouwen en overkappingen voor zover ten dienste van het recreatieterrein, ten be-
hoeve van: 
1. dienstverlening, waaronder recepties en kantoorruimtes; 
2. horecavoorzieningen zoals restaurants en cafetaria; 
3. kampwinkels; 
4. sport- en speeldoeleinden; 
5. groepsaccommodaties; 
6. appartementen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 

appartementen"; 
al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van sanitaire voorzieningen en onder-
houd en beheer; 
j. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. sanitaire voorzieningen; 
2. het onderhoud en het beheer;  

k. gebouwen ten behoeve van groepsaccommodaties, ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodaties"; 

l. tuinen, erven en terreinen; 
m. sport- en speelterreinen; 
n. parkeervoorzieningen; 
o. beplanting en bebossing; 
p. andere bouwwerken. 
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24.2  Bouwregels 

24.2.1  Recreatiewoningen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van recreatiewoningen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
gelden de volgende regels: 
a. het aantal recreatiewoningen zal per terrein ten hoogste het ter plaatse van de aan-

duiding "aantal recreatiewoningen" aangegeven aantal bedragen; 
b. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
c. de inhoud van een recreatiewoning zal, inclusief kelders en aangebouwd bijbehorend 

bouwwerk, ten hoogste 300 m³ bedragen, tenzij de bestaande inhoud meer bedraagt, 
in welk geval de inhoud van een recreatiewoning ten hoogste de bestaande inhoud 
zal bedragen; 

d. de oppervlakte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,00 m² 
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welke geval de opper-
vlakte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bestaande opper-
vlakte zal bedragen; 

e. de goothoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in 
welk geval de goothoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen; 

f. de bouwhoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 5,00 m bedragen, tenzij: 
1. de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van een 

recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de be-
staande bouwhoogte zal bedragen; 

g. er zullen geen dakkapellen, serres en/of erkers op of aan een recreatiewoning worden 
gebouwd. 

h. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen zal ten minste 3,00 m bedragen, ten-
zij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand tussen recreatie-
woningen ten hoogste de bestaande afstand zal bedragen. 

24.2.2  Trekkershutten 
Voor het bouwen van trekkershutten gelden de volgende regels: 
a. de oppervlakte van een trekkershut zal ten hoogste 30 m² bedragen; 
b. de goothoogte van een trekkershut zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van een trekkershut zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
d. de onderlinge afstand tussen trekkershutten zal ten minste 3,00 m bedragen; 

24.2.3  Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van de in 24.1 onder h genoemde bouwwerken gelden de volgende 
regels: 
a. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-

zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen per 
bestemmingsvlak ten hoogste het bestaande aantal zal bedragen; 

b. indien en voorzover een bestemmingsvlak is voorzien van de aanduiding "bouwvlak" 
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zullen de bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken binnen een bouwvlak wor-
den gebouwd; 

c. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw dan wel het verlengde daar-
van worden gebouwd, tenzij het dichtst bij de weg gelegen gebouw op meer dan 50 
m van de weg is gesitueerd, in welk geval geen plaatsingseis geldt; 

e. aan de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 
3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

f. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

 
Functie van 
een gebouw 

Maximale oppervlakte*  Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per gebouw gezamenlijk max. min. max. max. 
Bedrijfswo-
ning, inclusief 
aangebouwde 
bijbehorende 
bouwwerken, 
niet zijnde 
overkappingen 

1000 m³ - 6,00 30^ 60 9,00+ 

Vrijstaande bij-
behorende 
bouwwerken 
en aange-
bouwde over-
kappingen bij 
de bedrijfswo-
ning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00+ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte en dak-
hellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de bestaande 
maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

24.2.4  Gebouwen en overkappingen 24.1. onder i 
Voor het bouwen van de in 24.1 onder i genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" 
aangegeven oppervlakte bedragen; 

b. indien en voorzover een bestemmingsvlak is voorzien van de aanduiding "bouwvlak" 
zullen de gebouwen en overkappingen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
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c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° bedragen; 
e. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 9,00 m bedra-

gen. 

24.2.5  Gebouwen en overkappingen 24.1. onder j 
Voor het bouwen van de in 24.1 onder j genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" 
aangegeven oppervlakte bedragen; 

b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw of overkapping zal ten hoogste 9,00 m bedragen;  
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° bedragen. 

24.2.6  Stacaravans en chalets 
Voor het plaatsen van stacaravans en chalets gelden de volgende regels: 
a. het aantal stacaravans en chalets zal per terrein ten hoogste het op de verbeelding 

aangegeven aantal bedragen; 
b. de oppervlakte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 70 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 3,50 m bedragen; 
d. de breedte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 4,50 m bedragen; 
e. de onderlinge afstand tussen stacaravans en/of chalets zal ten minste 5,00 m bedra-

gen; 
f. het onderkelderen van een stacaravan of een chalet is niet toegestaan; 
g. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. 

24.2.7  Gebouwen ten behoeve van groepsaccommodaties 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van groepsaccommodaties buiten de in 
24.1 onder i genoemde groepsaccommodaties gelden de volgende regels: 
a. de gebouwen ten behoeve van groepsaccommodaties zullen uitsluitend worden ge-

bouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - groepsaccom-
modaties"; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten behoeve van groepsaccommoda-
ties zal ten hoogste 1.500 m² bedragen; 

c. de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;  

24.2.8  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten en andere bouwwerken ten behoeve van wegaan-

duidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen; 

b. er zullen geen paardrijbakken en bouwwerken ten behoeve van de opwekking van 
windenergie worden gebouwd;  
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c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 
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24.3  Afwijken van de bouwregels 

24.3.1  Familiehuizen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.1 onder 
c in die zin dat de inhoud van een recreatiewoning wordt vergroot tot ten hoogste 700 m³ 
ten behoeve van een gebruik voor familiehuizen, mits: 
a. voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Nota Verblijfsrecreatie in 

Noordoost Twente; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-

sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

24.3.2  Tweede bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.3 onder 
a in die zin dat daar waar ten hoogste één bedrijfswoning aanwezig is, een tweede be-
drijfswoning wordt gebouwd, mits: 
a. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de doelmatige bedrijfsvoering van het 

verblijfsrecreatieve terrein; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
c. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies omtrent de noodzaak van een 

tweede bedrijfswoning is uitgebracht;  
d. er in het verleden niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

24.3.3  Bedrijfswoning buiten bouwvlak 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.3 onder 
b in die zin dat een bedrijfswoning buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - specifieke regeling"; 
b. het toegelaten aantal bedrijfswoningen niet wordt overschreden; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van de in 24.1 onder i gebouwen en overkappingen niet 

wordt overschreden; 
d. de afstand van de bedrijfswoning tot een bouwvlak ten hoogste 30 m zal bedragen; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de landschappelijke inpassing van het recreatieterrein, de waterhuishou-
ding en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

24.3.4  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.3 onder 
f in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 
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bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

24.3.5  Vergroten oppervlakte van de in 24.1. onder j genoemde gebouwen en overkap-
pingen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.5 onder 
a in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen wordt 
vergroot tot ten hoogste 1.500 m², mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - specifieke regeling"; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de landschappelijke inpassing van het recreatieterrein, de waterhuishou-
ding en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

24.3.6  Afwijkende kampeermiddelen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2 en 
24.2.6, mits: 
a. ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak wordt ingericht met 

kampeermiddelen en/of naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens die afwijken van de kampeermiddelen die zijn genoemd en bedoeld in 
24.1 onder a; 

b. de kampeermiddelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens verplaatsbaar zijn; 

c. de bouwhoogte van een kampeermiddel of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
verblijfsrecreatief onderkomen ten hoogste 10,00 m bedraagt; 

d. er geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en agrarische waarden van de 
directe omgeving, waarbij agrarische bedrijven in de directe omgeving niet oneven-
redig in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad.  

24.3.7  Vergroten oppervlakte gebouwen ten behoeve van groepsaccommodaties 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.7 onder 
b in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen wordt vergroot tot ten 
hoogste 2.000 m², mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - specifieke regeling"; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de landschappelijke inpassing van het recreatieterrein en de gebruiksmoge-
lijkheden van aangrenzende gronden. 

24.4  Specifieke gebruiksregels 

24.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
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a. het gebruik van gebouwen en recreatieverblijven, met uitzondering van bedrijfswo-
ningen, voor permanente bewoning; 

b. het gebruik van gebouwen en recreatieverblijven voor de huisvesting van elders werk-
zaam zijnde (tijdelijke) werknemers; 

c. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, ter plaatse van de 
aanduiding "specifieke vorm van recreatie uitgesloten - kampeermiddelen"; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het bouwen dan wel plaatsen van meer 
recreatiewoningen dan per terrein is aangegeven;  

e. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-
den; 

f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen voor be-
woning; 

g. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van een bedrijfs-
matige exploitatie. 

24.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal toeristische 

standplaatsen" als standplaats voor ten hoogste het op de verbeelding aangegeven 
maximum aantal toeristische standplaatsen;  

b. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding "aantal stacaravans" als stand-
plaats voor ten hoogste het op de verbeelding aangegeven maximum aantal stacara-
vans;  

c. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
d. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan; 

e. het gebruik van de in 24.1 onder i genoemde gebouwen en overkappingen voor ap-
partementen,  ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - appar-
tementen", waarbij ten hoogste 10 appartementen met maximaal 32 slaapplaatsen 
zijn toegestaan; 

f. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel tot een gezamenlijke 
winkelvloeroppervlakte van ten hoogste 100 m² per terrein, uitsluitend ten behoeve 
van en ten dienste aan de recreanten van het betreffende recreatieterrein. 
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24.5  Afwijken van de gebruiksregels 

24.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.4.1 onder 
e in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

24.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.4.1 onder 
e in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

24.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

24.6.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
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b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden. 

24.6.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 24.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

24.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waterhuishouding. 

24.7  Wijzigingsbevoegdheid 

24.7.1  Wijziging gebouwen en overkappingen 23.1. onder h 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de omvang van een 
bouwvlak of de bouwvlakken wordt vergroot, mits: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwvlakken per bestemmingsvlak met ten 

hoogste 20% wordt vergroot; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding en de gebruiksmoge-
lijkheden van de aangrenzende gronden. 

24.7.2  Wijziging situering bouwvlakken 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de situering van de 
aanduiding "bouwvlak" dan wel meerdere aanduidingen "bouwvlak" bij gelijkblijvende 
omvang worden aangepast, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

24.7.3  Wijziging aantal recreatiewoningen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat het aantal recrea-
tiewoningen genoemd in 24.2.1 onder a met ten hoogste 10 wordt vergroot, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aandui-

ding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 1"; 
b. de bouwregels van 24.2.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 
c. het aantal standplaatsen op het recreatieterrein per nieuw te bouwen recreatiewo-

ning met ten minste twee verminderd wordt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

parkeersituatie, de verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

24.7.4  Wijziging aantal recreatiewoningen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat het aantal recrea-
tiewoningen genoemd in 24.2.1 onder a wordt vergroot tot ten hoogste 200, mits: 
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a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aandui-
ding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 4"; 

b. de bouwregels van 24.2.1 van overeenkomstige toepassing zijn; 
c. door middel van marktonderzoek de behoefte naar het vergroten van het aantal re-

creatiewoningen wordt aangetoond; 
d. het aantal standplaatsen op het recreatieterrein per nieuw te bouwen recreatiewo-

ning met ten minste twee verminderd wordt, waarbij de ondergrens van 500 stand-
plaatsen binnen de gemeente, inclusief ten hoogste 100 stacaravans, niet mag wor-
den overschreden; 

e. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt; 
f. er geïnvesteerd wordt in het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving; 
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de 

parkeersituatie, de verkeersveiligheid, het bebouwingsbeeld, de waterhuishouding 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 25  Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
a. standplaatsen voor kampeermiddelen en camperplaatsen, niet zijnde stacara-

vans/chalets en naar de aard daarmee gelijk te stellen onderkomens, tenzij ter plaatse 
van de aanduiding "aantal stacaravans"; 

b. trekkershutten; 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke 

waarden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
d. kleinschalige duurzame energiewinning; 
e. wegen en paden; 
f. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
g. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast; 

h. gebouwen en overkappingen voor zover ten dienste van het recreatieterrein, ten be-
hoeve van: 
1. dienstverlening, waaronder recepties en kantoorruimtes; 
2. een restaurant; 
3. kampwinkels; 
4. sport- en speeldoeleinden; 
5. groepsaccommodaties; 

 al dan niet in combinatie met ruimten ten behoeve van sanitaire voorzieningen 
en onderhoud en beheer;  
i. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. sanitaire voorzieningen; 
2. het onderhoud en het beheer;  

j. tuinen, erven en terreinen; 
k. beplanting en bebossing; 
l. parkeervoorzieningen; 
m. andere bouwwerken. 

25.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten. 
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25.2.1  Gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
Voor het bouwen van gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken geldt de vol-
gende regel: 
 er zullen geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken worden gebouwd, 

ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing". 

25.2.2  Trekkershutten 
Voor het bouwen van trekkershutten gelden de volgende regels: 
a. het aantal trekkershutten zal daar waar een aantal staat aangegeven het op de ver-

beelding aangegeven aantal bedragen; 
b. de oppervlakte van een trekkershut zal ten hoogste 30 m² bedragen; 
c. de goothoogte van een trekkershut zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een trekkershut zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
e. de onderlinge afstand tussen trekkershutten zal ten minste 3,00 m bedragen; 

25.2.3  Bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen 
Voor het bouwen van de in 25.1 onder g genoemde bouwwerken gelden de volgende 
regels: 
a. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen, ten-

zij het bestaande aantal meer bedraagt, in welk geval het aantal bedrijfswoningen per 
bestemmingsvlak ten hoogste het bestaande aantal zal bedragen; 

b. indien en voorzover een bestemmingsvlak is voorzien van de aanduiding "bouwvlak" 
zullen de bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken binnen een bouwvlak wor-
den gebouwd;  

c. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

d. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gelegen gebouw dan wel het verlengde daar-
van worden gebouwd, tenzij het dichtst bij de weg gelegen gebouw op meer dan 50 
m van de weg is gesitueerd, in welk geval geen plaatsingseis geldt; 

e. aan de bedrijfswoning aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 
3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

f. de maatvoering van een bouwwerk zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 
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Functie van 
een gebouw 

Maximale oppervlakte*  Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per gebouw gezamenlijk max. min. max. max. 
Bedrijfswo-
ning, inclusief 
aangebouwde 
bijbehorende 
bouwwerken, 
niet zijnde 
overkappingen 

1000 m³ - 4,00+ 30^ 60 9,00+ 

Vrijstaande bij-
behorende 
bouwwerken 
en aange-
bouwde over-
kappingen bij 
de bedrijfswo-
ning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00+ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

25.2.4  Gebouwen en overkappingen 25.1. onder h 
Voor het bouwen van de in 25.1 onder h genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" 
aangegeven oppervlakte bedragen; 

b. indien en voorzover een bestemmingsvlak is voorzien van de aanduiding "bouwvlak" 
zullen de gebouwen en overkappingen binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° bedragen; 
e. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m bedra-

gen. 

25.2.5  Gebouwen en overkappingen 25.1. onder i 
Voor het bouwen van de in 25.1 onder i genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" 
aangegeven oppervlakte bedragen; 
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b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 4,50 m bedragen;  
d. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° bedragen. 

25.2.6  Stacaravans en chalets 
Voor het plaatsen van stacaravans en chalets gelden de volgende regels: 
a. stacaravans en chalets zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "aan-

tal stacaravans"; 
a. het aantal stacaravans en chalets zal per terrein ten hoogste het op de verbeelding 

aangegeven aantal bedragen; 
b. de oppervlakte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 70 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 3,75 m bedragen; 
d. de breedte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 4,50 m bedragen; 
e. de onderlinge afstand tussen stacaravans en/of chalets zal ten minste 3,00 m bedra-

gen; 
f. het onderkelderen van een stacaravan of een chalet is niet toegestaan; 
g. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. 

25.2.7  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten en andere bouwwerken ten behoeve van wegaan-

duidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer zal ten hoogste 6,00 m 
bedragen; 

b. er zullen geen paardrijbakken en bouwwerken ten behoeve van de opwekking van 
windenergie worden gebouwd;  

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 

25.3  Afwijken van de bouwregels 

25.3.1  Tweede bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.2.3 onder 
a in die zin dat daar waar ten hoogste één bedrijfswoning aanwezig is, een tweede be-
drijfswoning wordt gebouwd, mits: 
a. de tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de doelmatige bedrijfsvoering van het 

verblijfsrecreatieve terrein; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
c. er een positief, onafhankelijk deskundigenadvies omtrent de noodzaak van een 

tweede bedrijfswoning is uitgebracht;  
d. er in het verleden niet eerder een tweede bedrijfswoning is gebouwd; 
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, het 

bebouwingsbeeld, de cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

25.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
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Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 25.2.3 onder 
f in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

25.3.3  Afwijkende kampeermiddelen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 25.2 en 
25.2.6, mits: 
a. ten hoogste 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak wordt ingericht met 

kampeermiddelen en/of naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens die afwijken van de kampeermiddelen die zijn genoemd en bedoeld in 
25.1 onder a; 

b. de kampeermiddelen en naar de aard daarmee gelijk te stellen verblijfsrecreatieve 
onderkomens verplaatsbaar zijn; 

c. de bouwhoogte van een kampeermiddel of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
verblijfsrecreatief onderkomen ten hoogste 10,00 m bedraagt; 

d. er geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en agrarische waarden van de 
directe omgeving, waarbij agrarische bedrijven in de directe omgeving niet oneven-
redig in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad.  

25.4  Specifieke gebruiksregels 

25.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de gronden als standplaats voor stacaravans en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen onderkomens; 
b. het gebruik van gebouwen ten behoeve van onderhoud, beheer en dienstverlening 

en sanitaire voorzieningen voor (recreatieve) bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den; 
d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen voor be-

woning; 
e. het gebruik van een bedrijfswoning, inclusief de aangebouwde bijbehorende bouw-

werken, ten behoeve van een groepsaccommodatie. 

25.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal toeristische 

standplaatsen" als standplaats voor ten hoogste het op de verbeelding aangegeven 
maximum aantal toeristische standplaatsen;  

b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 
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bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
c. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan. 

25.5  Afwijken van de gebruiksregels 

25.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 25.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

25.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 25.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
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g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-
pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

25.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

25.6.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden. 

25.6.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 25.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

25.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waterhuishouding. 
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Artikel 26  Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen' aangewezen gronden zijn be-
stemd voor: 
a. recreatiewoningen met de daarbij behorende aangebouwde bijbehorende bouwwer-

ken; 
b. standplaatsen voor stacaravans/chalets en naar de aard daarmee gelijk te stellen on-

derkomens, ter plaatse van de aanduiding "aantal stacaravans";  
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke 

waarden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
d. kleinschalige duurzame energiewinning; 
e. wegen en paden; 
f. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
g. gebouwen en overkappingen voor zover ten dienste van het recreatieterrein ten be-

hoeve van het onderhoud en het beheer; 
h. tuinen, erven en terreinen; 
i. sport- en speelterreinen; 
j. parkeervoorzieningen; 
k. beplanting en bebossing; 
l. andere bouwwerken. 

26.2  Bouwregels 

26.2.1  Recreatiewoningen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van recreatiewoningen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
gelden de volgende regels: 
a. het aantal recreatiewoningen zal per terrein ten hoogste het ter plaatse van de aan-

duiding "aantal recreatiewoningen" aangegeven aantal bedragen; 
b. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
c. de inhoud van een recreatiewoning zal, inclusief kelders en aangebouwd bijbehorend 

bouwwerk, ten hoogste 300 m³ bedragen, tenzij de bestaande inhoud meer bedraagt, 
in welk geval de inhoud van een recreatiewoning ten hoogste de bestaande inhoud 
zal bedragen; 

d. de oppervlakte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 6,00 m² 
bedragen, tenzij de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welke geval de opper-
vlakte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bestaande opper-
vlakte zal bedragen; 

e. de goothoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in 



blz 258  115402   

 
 
Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs B.V.  Status: ontwerp / 08-12-2015  

welk geval de goothoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend 
bouwwerk ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;  

f. de bouwhoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste 5,00 m bedragen, tenzij: 
1. de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van een 

recreatiewoning en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de be-
staande bouwhoogte zal bedragen; 

2. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bouwhoogte", in 
welk geval de bouwhoogte van een recreatiewoning en een aangebouwd bijbe-
horend bouwwerk ten hoogste 4,00 m zal bedragen; 

g. er zullen geen dakkapellen, serres en/of erkers op of aan een recreatiewoning worden 
gebouwd. 

h. de onderlinge afstand tussen recreatiewoningen zal ten minste 3,00 m bedragen, ten-
zij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand tussen recreatie-
woningen ten hoogste de bestaande afstand zal bedragen. 

26.2.2  Stacaravans en chalets 
Voor het plaatsen van stacaravans en chalets gelden de volgende regels: 
a. stacaravans en chalets zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "aan-

tal stacaravans"; 
a. het aantal stacaravans en chalets zal per terrein ten hoogste het op de verbeelding 

aangegeven aantal bedragen; 
b. de oppervlakte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 70 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 3,75 m bedragen; 
d. de breedte van een stacaravan of een chalet zal ten hoogste 4,50 m bedragen; 
e. de onderlinge afstand tussen stacaravans en/of chalets zal ten minste 3,00 m bedra-

gen; 
f. het onderkelderen van een stacaravan of een chalet is niet toegestaan; 
g. er zullen geen vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebouwd. 

26.2.3  Gebouwen en overkappingen 26.1. onder g 
Voor het bouwen van de in 26.1 onder g genoemde gebouwen en overkappingen gelden 
de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij ter plaatse van de aanduiding "maxi-
mum oppervlakte (m2 )" in welk geval de aangegeven oppervlakte geldt; 

b. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
c. de dakhelling van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 60° bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m bedra-

gen. 

26.2.4  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van lichtmasten en andere bouwwerken ten behoeve van wegaan-

duidingen, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer zal ten hoogste 6,00 m 
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bedragen; 
b. er zullen geen paardrijbakken en bouwwerken ten behoeve van de opwekking van 

windenergie worden gebouwd;  
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen. 
 

26.3  Afwijken van de bouwregels 

26.3.1  Familiehuizen 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 26.2.1 onder 
c in die zin dat de inhoud van een recreatiewoning wordt vergroot tot ten hoogste 700 m³ 
ten behoeve van een gebruik voor familiehuizen, mits: 
a. voldaan wordt aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Nota Verblijfsrecreatie in 

Noordoost Twente; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-

sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

26.4  Specifieke gebruiksregels 

26.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gebouwen, recreatiewoningen en stacaravans/chalets, met uitzonde-

ring van bedrijfswoningen, voor permanente bewoning; 
b. het gebruik van gebouwen en recreatiewoningen voor de huisvesting van elders werk-

zaam zijnde (tijdelijke) werknemers; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken anders dan ten behoeve van een bedrijfs-

matige exploitatie; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel. 

26.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

26.5.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
b. het ontgronden, egaliseren en/of afgraven van gronden; 
c. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas, geen deel uitma-

kend van de terrein afschermende beplanting. 

26.5.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 26.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
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b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
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26.5.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waterhuishouding. 
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Artikel 27  Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 
a. bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van verblijfsrecreatie in de vorm 

van appartementen, groepsverblijven en naar de aard daarmee gelijk te stellen ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen al dan niet in combinatie met sociaal - culturele doel-
einden, ondergeschikte lichte horeca en dagrecreatieve voorzieningen; 

b. een hertenfokkerij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - her-
tenfokkerij"; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast;  

g. tuinen, erven en terreinen; 
h. parkeervoorzieningen; 
i. andere bouwwerken. 

27.2  Bouwregels 

27.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van de in 27.1 onder a en f genoemde gebouwen en overkappingen 
gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

één recreatiebedrijf of hertenfokkerij worden gebouwd; 
b. het aantal bedrijfswoningen zal per bestemmingsvlak ten hoogste één bedragen; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen zal ten 

hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" aangegeven 
oppervlakte bedragen; 

d. de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen zal met ten hoogste 
1.000 m³ worden uitgebreid. De inhoud van een bedrijfsgebouw of overkappingen 
wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

e. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  

f. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 
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g. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

h. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
Functie van 
een gebouw 

Maximale oppervlakte*  Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per gebouw gezamenlijk max. min. max. max. 
Bedrijfsgebou-
wen en over-
kappingen 

- zie 27.2.1. on-
der c en d 

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswonin-
gen, inclusief 
aangebouwde 
bijbehorende 
bouwwerken, 
niet zijnde 
overkappingen 

1.000 m³ - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bij-
behorende 
bouwwerken 
en aange-
bouwde over-
kappingen bij 
de bedrijfswo-
ning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

27.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning(en) of de bedrijfsgebouw(en) ten hoogste 2,50 m zal 
bedragen; 
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b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

27.3  Afwijken van de bouwregels 

27.3.1  Vergroten bedrijfsgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1 onder 
d in die zin dat de gezamenlijke inhoud van bedrijfsgebouwen en overkappingen wordt 
vergroot met meer dan 1.000 m³, mits: 
a. bij een uitbreiding tot ten hoogste 3.000 m³ met een erfinrichtingsplan wordt voldaan 

aan het gestelde in bijlage 4 van de toelichting, zodanig dat de bebouwing op een 
goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt inge-
past; 

b. bij een uitbreiding van meer dan 3.000 m³ een landschapsplan wordt ingediend, zo-
danig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de be-
staande bebouwing wordt ingepast;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de cultuurhistori-
sche, natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

27.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.2.1 onder 
i in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

27.4  Specifieke gebruiksregels 

27.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven anders dan ge-

noemd in 27.1 onder a en b; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
c. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 

27.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 

op de wijze van productiegebonden detailhandel;  
b. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 
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bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel. 

27.5  Afwijken van de gebruiksregels 

27.5.1  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.4.1 onder 
c in die zin dat de bedrijfswoning, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in 

meerdere woningen; 
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

27.5.2  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevolle bebou-
wing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 27.4.1 onder 
c in die zin dat een cultuurhistorisch waardevolle bedrijfswoning, al dan niet in combinatie 
met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de huisvesting van twee huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.000 m³ bedraagt; 
d. de huisvesting van drie huishoudens uitsluitend is toegestaan indien de  inhoud van 

het onder a genoemde gebouw ten minste 1.500 m³ bedraagt; 
e. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 

verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

f. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
g. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 
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h. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. 

27.6  Wijzigingsbevoegdheid 

27.6.1  Vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat wordt afgeweken 
van het bepaalde in 27.2.1 onder c zodanig dat de gezamenlijke oppervlakte van de be-
drijfsgebouwen en overkappingen ten hoogste 125% van de ter plaatse van de aanduiding 
"maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte zal bedragen, mits: 
a. de vergroting noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het bedrijf en verplaat-

sing van het bedrijf niet mogelijk is; 
b. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
c. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de ontwikkeling op een zorgvul-

dige wijze landschappelijk en in relatie tot de omgeving en de bestaande bebouwing 
wordt ingepast; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke waar-
den, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 
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Artikel 28  Recreatie - Volkstuin 

28.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een volkstuinenterrein; 
b. het behoud van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van 

de volkstuinenterreinen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. terreinen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. andere bouwwerken. 

28.2  Bouwregels 

28.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

28.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m; 
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 1,50 m bedragen. 

28.3  Specifieke gebruiksregels 

28.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-

einden. 

28.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

28.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
 het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. 
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28.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 28.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud dan wel het normale gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

28.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 
volkstuinenterreinen en de waterhuishouding. 
 



115402   blz 269  

 
 
                                                             Bestemmingsplan Tubbergen 
Buitengebied  
Status: ontwerp / 08-12-2015  Rho Adviseurs B.V.  

Artikel 29  Sport 

29.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. sport- en speelterreinen; 
b. dagrecreatieve doeleinden, waaronder visvijvers; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. wegen en paden; 
e. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. gebouwen en overkappingen ten behoeve van: 

1. sport- en dagrecreatieve doeleinden; 
2. een kantine; 
3. kleedruimtes; 
4. onderhoud en beheer;  

g. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen, al dan niet in 
combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, een vrij be-
roep, mantelzorg en/of bed and breakfast, ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswo-
ning"; 

h. terreinen; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. andere bouwwerken. 

29.2  Bouwregels 

29.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de ter plaatse aanwezige sportvelden worden gebouwd, tenzij ter plaatse van de aan-
duiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen", in welk geval geen ge-
bouwen zullen worden gebouwd; 

b. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, 
tenzij ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning", in welk geval ten hoogste één 
bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken zal worden gebouwd;  

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste de 
ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte 
bedragen; 

d. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder de bedrijfswoning worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit de bedrijfswoning bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een bedrijfswoning wordt berekend exclusief de kelderruimte;  
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e. voor zover bedrijfsgebouwen aangebouwd zijn aan de bedrijfswoning zal het bedrijfs-
gebouw geheel gescheiden worden van de bedrijfswoning door middel van een muur 
waarin maximaal 1 toegangsdeur aanwezig is; 

f. de vrijstaande bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijbehorende bouwwerken zul-
len achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg ge-
legen gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij het dichtst bij 
de weg gelegen gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, in welk geval 
geen plaatsingseis geldt; 

g. aan de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsgebouwen, aangebouwde overkappin-
gen of aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de 
voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd; 

h. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voorts voldoen aan de eisen 
die in het volgende bouwschema zijn gesteld:  

 
Functie van een 
bouwwerk 

Maximale oppervlakte of in-
houd per bouwvlak/voorzie-
ning* 

Goothoogte in 
m* 

Dakhelling in °* Hoogte in m* 

 per gebouw of 
overkapping  

gezamenlijk max. min. max. max. 

Bedrijfsgebouwen en 
overkappingen 

- zie 29.2.1. on-
der c  

6,00 18 60 12,00 

Bedrijfswoningen, 
inclusief aange-
bouwde bijbeho-
rende bouwwerken, 
niet zijnde overkap-
pingen 

1000 m³ - 4,00+ 30^ 60 9,00++ 

Vrijstaande bijbeho-
rende bouwwerken 
en aangebouwde 
overkappingen bij de 
bedrijfswoning 

- 100 m² 3,00 - 60 8,00++ 

 
 
 
* In die gevallen dat de bestaande oppervlakte, inhoud, goothoogte, bouwhoogte 
en dakhellingen meer bedragen dan in het schema is voorgeschreven, worden de be-
staande maatvoeringen als ten hoogste toelaatbaar aangehouden. 
^ Voor aangebouwde bijbehorende bouwwerken geldt geen minimale dakhelling. 
+ De goothoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk zal ten hoogste 
3,00 m bedragen. 
++ De bouwhoogte van een aangebouwd of vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten 
minste 1,00 m lager zijn dan de bouwhoogte van de bedrijfswoning.  

29.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten zal ten hoogste 18,00 m bedragen; 
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c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen.  
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29.3  Afwijken van de bouwregels 

29.3.1  Bouw van een gebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 29.2.1 onder 
a in die zin dat ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - 
gebouwen" een gebouw wordt gebouwd, mits: 
a. de oppervlakte van het gebouw ten hoogste 20 m² zal bedragen; 
b. de bouwhoogte van het gebouw ten hoogste 4,00 m zal bedragen; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

29.3.2  Vergroten inhoud bedrijfswoning 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 29.2.1 onder 
h in die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan de 

bedrijfswoning, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

29.4  Specifieke gebruiksregels 

29.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning; 
b. het gebruik van een bedrijfswoning voor de huisvesting van meer dan één huishou-

den. 

29.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief vrijstaande bijbehorende 

bouwwerken bij de bedrijfswoning, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning ten hoogste 30% van het bru-

tovloeroppervlak van de bedrijfswoning bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
b. het gebruik van bedrijfswoningen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een bedrijfs-
woning zijn toegestaan.  
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29.5  Wijzigingsbevoegdheid 

29.5.1  Wijziging uitbreiding recreatieterrein 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Sport' wordt gewijzigd in de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd' ten be-
hoeve van het vergroten van het recreatieterrein, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter plaatse van de aandui-

ding "wetgevingzone - wijzigingsgebied 2"; 
b. het bestemmingsvlak met de bestemming 'Sport' met ten hoogste 40% wordt ver-

kleind; 
c. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de bouwregels van 24.2.2, 24.2.5, 

24.2.6 en 24.2.8 van overeenkomstige toepassing zijn; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de parkeersituatie, de verkeersveiligheid, de waterhuis-
houding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 30  Sport - Klootschietbaan 

30.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport - Klootschietbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een klootschietbaan; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen en paden; 
d. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. gebouwen en overkappingen; 
f. terreinen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. andere bouwwerken. 

30.2  Bouwregels 

30.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. per bestemmingsvlak zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van 

de ter plaatse aanwezige klootschietbaan worden gebouwd, tenzij ter plaatse van de 
aanduiding “specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen, in welk geval geen 
gebouwen zullen worden gebouwd; 

b. er zullen geen bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;  
c. de goothoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 6,00 m bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw of een overkapping zal ten hoogste 12,00 m bedra-

gen; 
e. de afstand van een gebouw of een overkapping tot de zijdelingse perceelgrens zal ten 

minste 3,00 m bedragen; 
f. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal ten hoogste de 

ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2 )" aangegeven oppervlakte 
bedragen. 

30.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.  
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Artikel 31  Tuin 

31.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen in de vorm van gras- en bloemenweiden met daaraan ondergeschikt bomen; 
b. terrassen behorende bij de aangrenzende woningen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding "terras"; 
c. gebouwen, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van tuin - omhaagde tuin"; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
d. water; 
e. paden; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. andere bouwwerken. 

31.2  Bouwregels 

31.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. er zullen uitsluitend gebouwen in de vorm van een kippenhok, buitenkeuken en daar-

mee gelijk te stellen gebouwen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "spe-
cifieke vorm van tuin - omhaagde tuin"; 

b. de oppervlakte van een gebouw zal ten hoogste 6 m² bedragen; 
c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 
d. de gebouwen zullen uitsluitend worden gebouwd nadat een haag met een hoogte van 

1,20 m rondom de locatie van deze gebouwen is aangelegd; 
e. per omhaagde tuin zal ten hoogste één bouwwerk of object worden gerealiseerd. 

31.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen erfafscheidingen worden gebouwd; 
b. zwembaden, speeltoestellen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde, zullen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "speci-
fieke vorm van tuin - omhaagde tuin", met dien verstande dat: 
1. deze andere bouwwerken uitsluitend zullen worden gebouwd nadat een haag 

met een hoogte van 1,20 m rondom de locatie van deze gebouwen is aangelegd; 
2. per omhaagde tuin ten hoogste één bouwwerk dan wel object zal worden gerea-

liseerd; 
c. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van tuin - omhaagde tuin" ten hoogste 3,00 m bedragen; 
d. er zullen geen andere bouwwerken buiten het gebied ter plaatse van de aanduiding 

"specifieke vorm van tuin - omhaagde tuin" worden gebouwd. 
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31.3  Afwijken van de bouwregels 

 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het 31.2.2 onder a en d in die 
zin dat erfafscheidingen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "terras", mits: 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen ten hoogste 2,00 m zal bedragen; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit van de directe 

omgeving. 

31.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden ten behoeve van opgaande beplanting, moestuinen en 

dergelijke, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van tuin - omhaagde tuin". 
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Artikel 32  Verkeer 

32.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. verharde (ontsluitings)wegen; 
b. paden; 
c. een vulpunt voor lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “vulpunt lpg”; 
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 

de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
e. sloten, bermen en beplanting; 
f. extensief dagrecreatief medegebruik; 
g. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
h. nutsvoorzieningen;  
 
met de daarbijbehorende; 
i. kruisingen met andere wegen, paden en waterlopen;  
j. andere bouwwerken, waaronder bruggen, viaducten, dammen en duikers;  
 
met dien verstande dat: 

1. behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of verminde-
ring van geluidsoverlast het wegprofiel wat betreft de ligging, de breedte van rij-
banen en het aantal rijstroken gehandhaafd blijft; 

2. in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen zoals berm-
beplanting, bushaltes en dergelijke zijn begrepen.  

32.2  Bouwregels 

32.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

32.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

32.3  Wijzigingsbevoegdheid 

32.3.1  Wijziging naar agrarisch 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Verkeer' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' en/of 'Agrarisch - 2, mits: 
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a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 of 5 van over-
eenkomstige toepassing zijn; 

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodza-
kelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 33  Verkeer - Onverhard 

33.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Onverhard' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. onverharde (ontsluitings)wegen; 
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden van onverharde wegen; 
c. paden; 
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 

de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;  
 
met daaraan ondergeschikt: 
e. sloten, bermen en beplanting; 
f. extensief dagrecreatief medegebruik; 
g. kleinschalige duurzame energieopwekking;  
h. nutsvoorzieningen;  
 
met de daarbijbehorende; 
i. andere bouwwerken, waaronder dammen en duikers;  

33.2  Bouwregels 

33.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

33.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedra-
gen. 

33.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

33.3.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het verharden van onverharde wegen; 
b. het verbreden van wegen. 

33.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 33.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud dan wel het normale verkeersgebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 
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33.3.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 
onverharde wegen en de waterhuishouding. 

33.4  Wijzigingsbevoegdheid 

33.4.1  Wijziging naar agrarisch 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Verkeer - Onverhard' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' en/of 'Agrarisch - 
2, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 of 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodza-

kelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 34  Water - 1 

34.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. kanalen, sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van de 

wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, het behoud van de natuurlijke en land-
schappelijke waarden en de beroeps- en recreatievaart; 

 
met daaraan ondergeschikt: 
b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. extensief dagrecreatief medegebruik; 
d. wegen en paden; 
 
met de daarbijbehorende: 
e. kaden, dijken en oeverstroken; 
f. bruggen, dammen en duikers; 
g. sluizen en stuwen; 
h. andere bouwwerken. 

34.2  Bouwregels 

34.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

34.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen steigers of naar de aard daarmee gelijk te stellen aanleggelegenheden 

worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bruggen, niet zijnde bruggen ten behoeve van de ontsluiting van 

erven, zal ten hoogste 10,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, waaronder bruggen 
ten behoeve van de ontsluiting van erven, zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

34.3  Specifieke gebruiksregels 

34.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden als ligplaats of aanleggelegenheid voor vaartuigen en/of 

woonschepen, woonarken of casco's (caissons) die tot woonschip of woonark kunnen 
worden omgebouwd. 
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34.4  Wijzigingsbevoegdheid 

34.4.1  Wijziging naar agrarisch 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Wa-
ter - 1' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' en/of 'Agrarisch - 2, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 of 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodza-

kelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 35  Water - 2 

35.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. beken, sloten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van de wateraan-

voer en -afvoer, het behoud van de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
waterberging; 

b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 
de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;  

 
met daaraan ondergeschikt: 
c. kleinschalige duurzame energiewinning; 
d. extensief dagrecreatief medegebruik; 
e. paden; 
 
met de daarbijbehorende: 
f. oeverstroken; 
g. bruggen, dammen en duikers; 
h. andere bouwwerken. 

35.2  Bouwregels 

35.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

35.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. er zullen geen steigers of naar de aard daarmee gelijk te stellen aanleggelegenheden 

worden gebouwd; 
b. de bouwhoogte van bruggen, niet zijnde bruggen ten behoeve van de ontsluiting van 

erven, zal ten hoogste 10,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten be-

hoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, waaronder bruggen 
ten behoeve van de ontsluiting van erven, zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

35.3  Specifieke gebruiksregels 

35.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden als ligplaats of aanleggelegenheid voor vaartuigen en/of 

woonschepen, woonarken of casco's (caissons) die tot woonschip of woonark kunnen 
worden omgebouwd. 
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35.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

35.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse transport-, energie- of telecom-

municatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of appa-
ratuur; 

b. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en vlonders; 
c. het graven, vergraven, dan wel verbreden of dempen van watergangen en poelen; 
d. het vellen, rooien, zaaien en aanplanten van bomen en andere houtopstanden, voor 

zover het beplanting betreft die niet in de gemeentelijke kapverordening of de Bos-
wet is geregeld. 

35.4.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 35.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

35.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke,  landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden. 

35.5  Wijzigingsbevoegdheid 

35.5.1  Wijziging naar agrarisch 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Wa-
ter - 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' en/of 'Agrarisch - 2, mits: 
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 4 of 5 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien een bestemmingswijzging noodza-

kelijk is ten behoeve van de aanpassing van de kavelstructuur; 
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de 
waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 36  Wonen 

36.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. woonhuizen en bijbehorende bouwwerken, al dan niet in combinatie met en in on-

dergeschikte mate ruimte voor: 
1. een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf dan wel een vrij beroep; 
2. mantelzorg; 
3. bed and breakfast; 
4. bestaande kleinschalige kampeerterreinen; 
5. een agrarische handelsonderneming, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van bedrijf - agrarische handelsonderneming"; 
6. een atelier, ter plaatse van de aanduiding "atelier"; 
7. een autobedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - au-

tobedrijf"; 
8. een autoherstelinrichting, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-

drijf - autoherstelinrichting"; 
9. een buitenstalling, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

buitenstalling"; 
10. een chalet, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - chalet";  
11. dagrecreatie, ter plaatse van de aanduiding "dagrecreatie"; 
12. een dierenartsenpraktijk, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

maatschappelijk - dierenartsenpraktijk"; 
13. een dierenpension, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

dierenpension";  
14. een eierengroothandel, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-

drijf - eierengroothandel"; 
15. een garagebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

garagebedrijf";" 
16. een hondenkennel, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 

hondenkennel"; 
17. een houtbewerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 

bedrijf - houtbewerkingsbedrijf"; 
18. een installatiebedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 

- installatiebedrijf"; 
19. een kinderdagverblijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maat-

schappelijk - kinderdagverblijf"; 
20. kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van pensions en vakantieappartemen-

ten, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - kleinschalige 
verblijfsrecreatie'; 

21. een klussenbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
klussenbedrijf"; 

22. een lasbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - lasbe-
drijf"; 
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23. een meubelmakerij, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
meubelmakerij"; 

24. een motorherstelinrichting, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - motorherstelinrichting"; 

25. een onderhoudsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-
drijf - onderhoudsbedrijf"; 

26. opslag, niet zijnde opslag van brand- en explosiegevaarlijke stoffen, goederen 
en/of materialen, ter plaatse van de aanduiding "opslag"; 

27. een paardentrailershandelsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
vorm van bedrijf - handel in paardentrailers";  

28. een paardentrainingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - paardentrainingsbedrijf"; 

29. een (para-)medische praktijkruimte, ter plaatse van de aanduiding "praktijk-
ruimte"; 

30. een timmerwerkplaats, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- timmerwerkplaats"; 

31. een handel in veevoeder, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van be-
drijf - veevoederhandel"; 

32. vuurwerkopslag, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
vuurwerkopslag"; 

33. een werktuigenstalling, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf 
- werktuigenstalling"; 

34. een winkel, ter plaatse van de aanduiding "detailhandel"; 
35. workshops, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - work-

shops"; 
tenzij ter plaatse van de aanduiding "wonen uitgesloten", in welk geval geen woon-
huizen en bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan; 

b. woonhuizen op de wijze van plattelandswoningen en bijbehorende bouwwerken bij 
plattelandswoningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebon-
den beroep of bedrijf, een vrij beroep, mantelzorg, mantelzorg en/of bed and break-
fast, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - plattelandswoning";   

c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien 
de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;  

 
met daaraan ondergeschikt: 
d. kleinschalige duurzame energiewinning; 
e. wegen en paden; 
f. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
g. tuinen, erven en terreinen; 
h. paardrijbakken; 
i. parkeervoorzieningen; 
j. andere bouwwerken; 
waarbij ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - handhaven hoofd-
vorm", het behoud en het herstel van de bestaande hoofdvorm van de woonhuizen wordt 
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nagestreefd. 

36.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de ge-
bruiksregels binnen de bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op 
basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk geval vervangende nieuwbouw is toege-
staan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden vergroot. 

36.2.1  Hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken gel-
den de volgende regels: 
a. als hoofdgebouwen zullen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; 
b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw met één woning worden ge-

bouwd, tenzij: 
1. ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal aaneen te bouwen wooneenhe-

den" of "aaneengebouwd", in welk geval per bestemmingsvlak het genoemde 
maximum aantal hoofdgebouwen aaneengebouwd zullen/moeten worden; 

2. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - twee hoofdgebou-
wen", in welk geval het aantal hoofdgebouwen ten hoogste twee zal bedragen; 

3. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen", in welk geval uitsluitend bijbeho-
rende bouwwerken en geen hoofdgebouw zal worden gebouwd; 

c. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van 
het bestaande hoofdgebouw; 

d. aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorge-
vel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbehorende aange-
bouwde bijbehorende bouwwerken, niet zijnde overkappingen, zal ten hoogste 1.000 
m³ bedragen, tenzij: 
1. de bestaande inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbe-

horende aangebouwde bijbehorende bouwwerken meer bedraagt, in welk geval 
de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbehorende 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten hoogste de bestaande inhoud zal 
bedragen; 

2. ter plaatse van de aanduiding "maximum volume (m³)", in welk geval de inhoud 
van een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de op de verbeelding aan-
gegeven inhoud zal bedragen; 

f. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 75 
m² bedragen; 

g. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd, waar-
bij de kelders uitsluitend inpandig vanuit het hoofdgebouw bereikbaar mogen zijn. De 
inhoud van een hoofdgebouw wordt berekend exclusief de ruimte.  

h. de goothoogte van een hoofdgebouw en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal 
ten hoogste 4,00 m bedragen, tenzij: 
1. de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte van een 
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hoofdgebouw en een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de be-
staande goothoogte zal bedragen; 

2. het een aangebouwd bijbehorend bouwwerk betreft, in welk geval de goothoogte 
ten hoogste 3,00 m zal bedragen; 

3. ter plaatse van de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte 
(m)", in welk geval de goothoogte ten hoogste de op de verbeelding aangegeven 
goothoogte zal bedragen; 

i. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen, tenzij: 
1. de bestaande bouwhoogte meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van een 

hoofdgebouw ten hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen; 
2. ter plaatse van de aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte 

(m)", in welk geval de bouwhoogte ten hoogste de op de verbeelding aangegeven 
bouwhoogte zal bedragen; 

j. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m 
lager zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;  

k. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, 
tenzij de bestaande dakhelling minder of meer bedraagt, in welk geval de dakhelling 
van een hoofdgebouw ten minste of ten hoogste de bestaande dakhelling zal bedra-
gen; 

l. de dakhelling van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° be-
dragen, tenzij de bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de dakhelling van 
een aangebouwd bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bestaande dakhelling zal be-
dragen; 

m. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw  of de afstand van de vrijstaande zijde 
van een aaneengebouwd hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten 
minste 3,00 m, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand 
ten minste de bestaande afstand bedraagt; 

n. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - handhaven hoofdvorm" 
zal bij vervangende nieuwbouw op de wijze van de bestaande hoofdvorm terug ge-
bouwd worden. 

36.2.2  Vrijstaande bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar de weg(en) gekeerde 

(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gesitueerde gebouw dan wel het verlengde 
daarvan worden gebouwd, tenzij het gebouw op meer dan 50 m van de weg is gesi-
tueerd, in welk geval geen plaatsingseis geldt; 

b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen ten hoogste op een afstand van 30,00 
m vanuit het dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij: 
1. de bestaande oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke opper-

vlakte ten hoogste de bestaande oppervlakte zal bedragen, met een maximum 
van 350 m²;  

2. ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m²)" of "bebouwd opper-
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vlak (m²)", in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de op de ver-
beelding aangegeven gezamenlijke maximale oppervlakte zal bedragen; 

3. ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte bijgebouwen", in welk ge-
val de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de op de verbeelding aangegeven 
gezamenlijke maximale oppervlakte zal bedragen;  

d. de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m be-
dragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte 
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bestaande goothoogte zal 
bedragen; 

e. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager 
zijn dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, tenzij de bestaande bouwhoogte 
meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouw-
werk ten hoogste de bestaande bouwhoogte zal bedragen; 

f. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de 
bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de dakhelling van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk ten hoogste de bestaande dakhelling zal bedragen; 

g. vrijstaande bijbehorende bouwwerken in de vorm van chalets zullen uitsluitend wor-
den gebouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - chalet";  

h. het aantal chalets zal ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van recreatie - 
chalet" ten hoogste het ter plaatse aangegeven aantal chalets bedragen. 

36.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,50 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen. 

36.3  Afwijken van de bouwregels 

36.3.1  Situering hoofdgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.1 onder 
c in die zin dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de situering van het 
bestaande hoofdgebouw, mits: 
a. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omge-

ving dan wel voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbete-
ring kan worden bewerkstelligd ten gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan 
niet vanwege stedenbouwkundige redenen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwings-
beeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuis-
houding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.3.2  Vergroten inhoud woongedeelte binnen een hoofdgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.1 onder 
e in die zin dat de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw wordt vergroot, mits: 
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a. de inhoud van de woning, mits gelegen binnen het boerderijpand, ten hoogste de 
inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.3.3  Vergroten inhoud hoofdgebouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.1 onder 
e in die zin dat de inhoud van een hoofdgebouw met ten hoogste 10% wordt vergroot, 
mits: 
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan het 

hoofdgebouw, zoals het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiks-

mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.3.4  Situering vrijstaande bijbehorende bouwwerken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.2 onder 
a in die zin dat vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor de naar de weg(en) gekeerde 
(voor)gevel(s) van het dichtst bij de weg gesitueerde gebouw dan wel het verlengde daar-
van worden gebouwd, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.3.5  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.2 onder 
c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken 
bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², mits: 
 het bouwperceel, eventueel in combinatie met de daaraan grenzende en daarmee 

een eigendomseenheid vormende gronden een gezamenlijke oppervlakte heeft van 
ten minste 5.000 m². 

36.3.6  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken in combinatie met saneren 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.2 onder 
c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken 
bij een hoofdgebouw meer mag bedragen dan 350 m², mits: 
a. bij vervanging boven de in 36.2.2 onder c toegestane 350 m² ten hoogste 50% van de 

gesaneerde oppervlakte wordt teruggebouwd; 
b. de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsitua-

tie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiks-
mogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.3.7  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken in relatie tot veldschuren 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.2.2 onder 
c in die zin dat de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken 
bij een hoofdgebouw wordt vergroot, mits: 
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a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in relatie tot het verwijderen van een be-
staande veldschuur uit het agrarisch gebied, waarbij de veldschuur wordt verplaatst 
binnen de grenzen van het bestemmingsvlak; 

b. ter vervanging van een bestaande, te verplaatsen veldschuur met een inhoud van 
minder dan 500 m³ de inhoud van het bijbehorende bouwwerk ten hoogste 500 m³ 
zal bedragen. In geval de bestaande, te verplaatsen veldschuur groter is dan 500 m³, 
zal de inhoud van het bijbehorende bouwwerk 500 m³ bedragen vermeerderd met 
een kwart van het aantal m³'s dat de te verplaatsen veldschuur groter is dan 500 m³; 

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 
waarden, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden. 

36.4  Specifieke gebruiksregels 

36.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan de on-

der 36.1 onder a genoemde bedrijvigheid; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning; 
c. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning, tenzij ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', in welk geval het aantal woningen 
per hoofdgebouw ten hoogste het aangegeven aantal zal bedragen; 

d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden; 
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactivi-

teiten; 
g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het plaatsen van meer chalets dan ter 

plaatse van de aanduiding "aantal chalets" is aangegeven; 
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van het wonen, ter plaatse van 

de aanduiding "wonen uitgesloten"; 
i. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 

plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing 
bijlage 4", "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 5", "spe-
cifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 7", "specifieke vorm van 
waarde - landschappelijke inpassing bijlage 8", "specifieke vorm van waarde - land-
schappelijke inpassing bijlage 9", "specifieke vorm van waarde - landschappelijke in-
passing bijlage 10", "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 
15", "specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 19" of "speci-
fieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 20", zonder de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in Bijlage 4, Bijlage 5, Bij-
lage 7, Bijlage 8, Bijlage 9, Bijlage 10, Bijlage 15, Bijlage 19 of Bijlage 20 opgenomen 
inrichting/inpassing teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 
1. in afwijking van het bepaalde onder i mogen gronden en bouwwerken worden 

gebruikt, uitsluitend indien en voor zover binnen een termijn van 24 maanden na 
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het onherroepelijk worden van voorliggend bestemmingsplan uitvoering wordt 
gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen con-
form de in Bijlage 4, Bijlage 5, Bijlage 7, Bijlage 8, Bijlage 9, Bijlage 10, Bijlage 15, 
Bijlage 19 of Bijlage 20 opgenomen inrichting/inpassing teneinde te komen tot 
een goede landschappelijke inpassing; 

j. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter 
plaatse van het adres Krikhaarsweg 7/7A te Geesteren zonder dat de vereiste land-
schappelijke inpassing, overeenkomstig het inrichtingsplan 't Klein Krikhaar', Krik-
haarsweg 7/7A Geesteren van Reitsema & Partners architecten bna, versie april 2014, 
binnen twee jaar na onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan is aangelegd en 
vervolgens aldus in stand wordt gehouden. 

36.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 

op de wijze van productiegebonden detailhandel dan wel ter plaatse van de aandui-
ding “detailhandel”;  

b. het gebruik van gebouwen ten behoeve van de in 36.1 onder a 4 t/m 35 genoemde 
bedrijvigheid tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding "maximum opper-
vlakte (m2)" aangegeven oppervlakte; 

c. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, inclusief vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken bij het hoofdgebouw, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het hoofdgebouw, 

waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in het hoofdgebouw ten hoogste 30% van het bruto-

vloeroppervlak van het hoofdgebouw bedraagt; 
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-

handel; 
d. het gebruik van hoofdgebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in 

de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een hoofdge-
bouw zijn toegestaan; 

e. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor caravanstalling of opslag van andere 
kampeermiddelen; 

f. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van an-
dere kampeermiddelen voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfs-
matig agrarisch in gebruik zijn geweest; 

g. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het stallen ten behoeve van de verkoop 
van ten hoogste 5 auto's, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
vijf auto's". 

36.5  Afwijken van de gebruiksregels 

36.5.1  Kleinschalige bedrijfs- of recreatievefunctie bij het wonen 
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Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.4.1 onder 
a in die zin dat de uitoefening van de woonfunctie, al dan niet in combinatie met interne 
bouwactiviteiten, wordt gecombineerd met een kleinschalige bedrijfs- en recreatieve 
functie in de vorm van de in Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen bedrijvigheid opgenomen bedrijvigheid, mits: 
a. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de kleinscha-

lige bedrijfs- en recreatieve functie;  
b. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 

van verkeer; 
c. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid bin-

nen bestaande bebouwing wordt ondergebracht, waarbij vervangende nieuwbouw 
van de bebouwing is toegelaten; 

d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;  
e. er ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag 

plaatsvindt;  
f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.5.2  Twee huishoudens 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.4.1 onder 
d in die zin dat het woonhuis, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, 
wordt gebruikt door twee huishoudens, mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een 

tweede huishouden; 
b. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschap-

pelijke hal van waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt ver-
schaft; 

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-
ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.  

36.5.3  Twee of drie huishoudens ten behoeve van instandhouding waardevol hoofdge-
bouw 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.4.1 onder 
d in die zin dat in een cultuurhistorisch waardevol hoofdgebouw de woning, al dan niet in 
combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee of drie huishoudens, 
mits: 
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast binnen het gebouw waarvan de bestaande 

woning reeds deel van uitmaakt; 
b. dit noodzakelijk is voor de instandhouding van het waardevolle gebouw; 
c. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot, tenzij indien en voor zover door het 
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verbouwen de waardevolle hoofdvorm wordt hersteld dan wel dat de verschijnings-
vorm wordt verbeterd; 

d. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen; 
e. alle ruimtes binnen het hoofdgebouw binnendoor toegankelijk zijn; 
f. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aan-

grenzende gronden. 

36.5.4  Landschappelijke inpassing 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 36.4.1 onder 
i in die zin dat in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar ge-
noemde betreffende bijlagen andere landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:  
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen op-

genomen landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsni-
veau van de landschappelijke waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen ge-
noemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;  

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies 
en waarden.  

36.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

36.6.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
 het geheel of gedeeltelijk verwijderen van een gebouw met een te handhaven hoofd-

vorm voor zover de gronden zijn voorzien van de aanduiding "specifieke bouwaandui-
ding - handhaven hoofdvorm". 

36.6.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 36.6.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:  
 reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een 

daarvoor benodigde vergunning. 

36.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits: 
a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet 

mogelijk is; 
b. het delen van een bouwwerk betreft, die op zichzelf niet als waardevol vallen aan te 

merken, en door verwijderen daarvan geen onevenredige aantasting van de te hand-
haven hoofdvorm plaatsvindt. 

36.7  Wijzigingsbevoegdheid 

36.7.1  Wijzigen naar bedrijfs- of recreatievefunctie bij het wonen 
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Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de uitoefening van 
de woonfunctie wordt gecombineerd met een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm 
van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijvigheid, waarbij ter plaatse een op de bedrijvigheid toegespitste aanduiding wordt 
gewijzigd en/of aangebracht, mits: 
a. ter plaatse een aanduiding wordt gewijzigd en/of aangebracht, die een omschrijving 

geeft van de toegelaten bedrijvigheid; 
b. meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfs- en 

recreatieve functie;  
c. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 

van verkeer; 
d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd; 
e. er ten behoeve van de bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag plaatsvindt;  
f. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
g. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.7.2  Plattelandskamers/-appartementen als hoofdactiviteit 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ten behoeve van de 
vestiging van meer dan zes plattelandskamers/-appartementen de aanduiding "specifieke 
vorm van wonen - plattelandskamers" wordt aangebracht, mits: 
a. de kamers in bestaande gebouwen worden ondergebracht; 
b. het kamercomplex deel uitmaakt van het bestaande ensemble van gebouwen op het 

betreffende erf; 
c. de oppervlakte van een plattelandskamer/-appartement ten hoogste 100 m², met een 

maximum inhoud van 250 m³, bedraagt; 
d. de kamers/appartementen bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door één van de be-

woners van het perceel; 
e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing en de parkeer-

plaatsen op een goede wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebou-
wing wordt ingepast; 

f. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

36.7.3  Wijzigen bedrijfsbeëindiging 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduidingen 
zoals genoemd in 36.1 onder a worden verwijderd indien de functie ter plaatse is beëin-
digd. 
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Artikel 37  Wonen - Historische buitenplaats 

37.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Historische buitenplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen in een historische buitenplaats al dan niet in combinatie met ruimte voor 

een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mantelzorg, bed & break-
fast, een landgoedwinkel, een landgoedcentrum en/of sociaal-culturele doeleinden; 

b. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het landgoed; 
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke 

waarden; 
d. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschap-

pelijke waarden, zoals houtwallen, houtsingels en bosschages wordt nagestreefd; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
e. agrarisch medegebruik; 
f. dagrecreatief medegebruik; 
g. kleinschalige duurzame energiewinning; 
h. wegen en paden; 
i. water; 
 
met de daarbijbehorende: 
j. tuinen, erven en terreinen; 
k. paardrijbakken;  
l. parkeervoorzieningen; 
m. andere bouwwerken. 

37.2  Bouwregels 

37.2.1  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. het aantal hoofdgebouwen zal per bestemmingsvlak ten hoogste het bestaande aan-

tal bedragen; 
b. de oppervlakte, de goothoogte, de bouwhoogte en de dakhelling van het hoofdge-

bouw zal ten minste en ten hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouw-
hoogte en dakhelling bedragen, met dien verstande dat een afwijking van de goot- en 
bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan waarbij de dakhelling overeenkomstig 
mag worden aangepast. 

37.2.2  Bijbehorende bouwwerken 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken zal ten minste en ten 

hoogste de bestaande oppervlakte bedragen; 
b. de goothoogte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen; 
c. de bouwhoogte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 9,00 m bedragen; 
d. de afstand van de bijbehorende bouwwerken zal ten minste 5,00 m bedragen. 
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37.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, 

met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
voorgevel van het landgoed ten hoogste 2,50 m zal bedragen; 

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen. 

37.3  Afwijken van de bouwregels 

37.3.1  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 37.2.2 onder 
a  in die zin dat ten behoeve van een goed beheer en onderhoud de gezamenlijke op-
pervlakte van de bijbehorende bouwwerken wordt vergroot met dien verstande dat de 
vergroting niet meer bedraagt dan 10%, mits: 
 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden; 

37.4  Specifieke gebruiksregels 

37.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van een historische buitenplaats in combinatie met beroeps- en bedrijfs-

doeleinden anders dan de onder 37.1 onder a genoemde beroepen en bedrijvigheid; 
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning; 
c. het gebruik van een historische buitenplaats voor meer dan twee woningen; 
d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden; 
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische 

bedrijfsactiviteiten. 

37.4.2  Niet strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval niet gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend 

op de wijze van productiegebonden detailhandel;   
b. het gebruik van gedeelten van de historische buitenplaats, inclusief vrijstaande bijbe-

horende bouwwerken bij de historische buitenplaats , voor de uitoefening van een 
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits: 
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de historische bui-

tenplaats , waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn; 
2. de beroepsvloeroppervlakte in de historische buitenplaats ten hoogste 30% van 

het vloeroppervlak van de historische buitenplaats bedraagt; 
3. de beroepsvloeroppervlakte ten hoogste 80 m² bedraagt; 
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
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5. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detail-
handel; 

c. het gebruik van historische buitenplaatsen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doel-
einden in de vorm van bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een 
historische buitenplaats zijn toegestaan. 

37.5  Afwijken van de gebruiksregels 

37.5.1  Kleinschalige bedrijfs- of recreatievefunctie bij de buitenplaats 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 37.4.1 onder 
a in die zin dat het wonen in een buitenplaats, al dan niet in combinatie met interne bouw-
activiteiten, wordt gecombineerd met een kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie in 
de vorm van de in Bijlage 1 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te 
stellen bedrijvigheid opgenomen bedrijvigheid, mits: 
a. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de kleinscha-

lige bedrijfs- en recreatieve functie;  
b. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename 

van verkeer; 
c. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid bin-

nen bestaande bebouwing wordt ondergebracht, waarbij vervangende nieuwbouw 
van de bebouwing is toegelaten; 

d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;  
e. er ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag 

plaatsvindt;  
f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven; 
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrij-

ven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt; 
i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de ge-
bruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 38  Leiding - Gas 

38.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor "Leiding - Gas" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko-
mende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding en afsluiterschema's en het 

onderhoud en beheer daarvan; 
met de daarbijbehorende: 
b. veiligheidszones; 
c. andere bouwwerken. 

38.2  Regels vanwege samenvallende bestemmingen  

Al hetgeen in deze regels omtrent de andere daar voorkomende bestemming(en) binnen 
het gebied met de bestemming 'Leiding - Gas' is toegestaan, is uitsluitend toelaatbaar 
indien en het voor zover zulks, gehoord de beheerder van de leiding(en), verenigbaar is 
met het belang van de leiding(en).  

38.3  Bouwregels 

38.3.1  Gebouwen en overkappingen 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen zullen 
op of in deze gronden, binnen een bebouwingsvrije zone van 4,00 m aan weerszijden van 
de leidingen, geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten 
behoeve van een hoofdgastransportleiding. 

38.3.2  Overige andere bouwwerken 
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

38.4  Afwijken van de bouwregels 

38.4.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 38.3.1 in die 
zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en an-
dere bouwwerken worden gebouwd, mits: 
a. vooraf schriftelijk instemming wordt verkregen van de betreffende leidingbeheerder; 
b. er geen afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de on-

dergrondse buisleiding. 
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38.5  Specifieke gebruiksregels 

38.5.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het permanent opslaan van goederen; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object. 

38.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

38.6.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van 

de bodemstructuur; 
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c. het in de grond brengen van voorwerpen; 
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen; 
e. het planten van diep wortelende bomen en het aanbrengen van andere diepworte-

lende beplantingen. 

38.6.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 38.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

38.6.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien vooraf schriftelijk advies 
wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder en er geen afbreuk wordt ge-
daan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen. 

38.7  Wijzigingsbevoegdheid 

38.7.1  Verwijderen dubbelbestemming 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming "Lei-
ding - Gas" ter plaatse wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijderen 

dan wel verleggen van een bestaande leiding; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische en archeolo-
gische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 
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Artikel 39  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

39.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. een strook ten behoeve van een bovengrondse of ondergrondse hoogspanningslei-

ding en het onderhoud en beheer daarvan; 
met de daarbijbehorende: 
b. veiligheidszones; 
c. andere bouwwerken. 

39.2  Bouwregels 

39.2.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen zullen 
op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, anders 
dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

39.2.2  Geen gebouwen en overkappingen 
Ten behoeve van deze dubbelbestemming zullen geen gebouwen en overkappingen wor-
den gebouwd. 

39.2.3  Overige andere bouwwerken 
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 65,00 m bedragen. 

39.3  Afwijken van de bouwregels 

39.3.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
Mits de veiligheid met betrekking tot de hoogspanningsverbindingen niet wordt geschaad 
en geen kwetsbaar object wordt toegelaten, kan met een vergunning worden afgeweken 
van het bepaalde in 39.2.1 in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestem-
ming(en) genoemde gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, mits: 
a. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aan-

getoond dat de bouw mogelijk is; 
b. een positief advies van de brandweer is verkregen. 

39.4  Specifieke gebruiksregels 

39.4.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object binnen een ter 

plaatse aangegeven veiligheidszone. 
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39.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

39.5.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen, 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen 

en ophogen; 
b. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlaktever-

hardingen; 
d. het aanbrengen van beplanting en bomen; 
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wate-

ren; 
f. het permanent opslaan van goederen. 

39.5.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 39.5.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook of ten 

aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen; 
b. verband houden met de aanleg of instandhouding van de betreffende hoogspannings-

verbinding; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

39.5.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen 
advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werk-
zaamheden kunnen worden uitgevoerd en de werken en/of werkzaamheden niet strijdig 
zijn met de belangen en de veiligheid van de verbinding. 

39.6  Wijzigingsbevoegdheid 

39.6.1  Verwijderen dubbelbestemming 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Lei-
ding - Hoogspanningsverbinding' wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijderen 

dan wel verplaatsen van een bestaande leiding; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 40  Leiding - Riool 

40.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko-
mende bestemming(en), mede bestemd voor:  
a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding en het onderhoud en beheer daar-

van; 
met de daarbijbehorende: 
b. andere bouwwerken. 

40.2  Bouwregels 

40.2.1  Bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen zullen 
op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, anders 
dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

40.2.2  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

40.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

40.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 40.2.1 in die 
zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen of an-
dere bouwwerken worden gebouwd, mits: 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren 

van de betreffende nutsleiding; 
b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aan-

getoond dat de bouw mogelijk is. 

40.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

40.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van 

de bodemstructuur; 
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm; 
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c. het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 30 cm; 
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen; 
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wor-

telen of kunnen wortelen dan 30 cm. 

40.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in lid 40.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

40.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen 
advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werk-
zaamheden kunnen worden uitgevoerd en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen. 

40.5  Wijzigingsbevoegdheid 

40.5.1  Verwijderen dubbelbestemming 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Lei-
ding - Riool' wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijderen 

dan wel verleggen van een bestaande leiding; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 41  Leiding - Water 

41.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko-
mende bestemming(en), mede bestemd voor:  
a. een strook ten behoeve van een hoofdwaterleiding en het onderhoud en beheer 

daarvan; 
met de daarbijbehorende: 
b. andere bouwwerken. 

41.2  Bouwregels 

41.2.1  Bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen zullen 
op of in deze gronden geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, anders 
dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

41.2.2  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

41.2.3  Overige andere bouwwerken 
Voor het bouwen van overige andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

41.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 41.2.1 in die 
zin dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen of an-
dere bouwwerken, worden gebouwd, mits: 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren 

van de betreffende nutsleiding; 
b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aan-

getoond dat de bouw mogelijk is. 

41.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

41.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ophogen en afgraven van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van 

de bodemstructuur; 
b. het in de grond brengen van voorwerpen; 
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c. het aanleggen of verharden van oppervlakteverhardingen; 
d. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die diep worte-

len of kunnen wortelen. 

41.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 41.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan. 

41.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen 
advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werk-
zaamheden kunnen worden uitgevoerd en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen. 

41.5  Wijzigingsbevoegdheid 

41.5.1  Verwijderen dubbelbestemming 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Lei-
ding - Water' wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijderen 

dan wel verleggen van een bestaande leiding; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 42  Waarde - Archeologie 1 
 

42.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 de bescherming van archeologische waarden. 

42.2  Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken is een omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente Tubbergen te worden ingediend. 

42.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is een 
omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een 
aanvraag daartoe dient bij de gemeente Tubbergen te worden ingediend. 
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Artikel 43  Waarde - Archeologie 2 

43.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. het behoud en de bescherming van de gebieden met hoge en zeer hoge archeolo-

gische waarden. 

43.2  Bouwregels 

43.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter 
dan 100 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

geschaad; dan wel 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

43.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meer-
dere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor 
het bouwen: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

43.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

43.3.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstruc-

tuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², behalve indien 
deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uit-
gevoerd; 

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 
cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²; 

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
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100 m²; 
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidin-

gen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper 
dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte gro-
ter dan 100 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke histo-
rische vindplaatsen worden uitgevoerd. 

43.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 43.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het ver-

vangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uit-

gevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

43.3.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

43.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen 
één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevings-
vergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

43.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van ar-
cheologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 44  Waarde - Archeologie 3 

44.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud van de archeologische waarden. 

44.2  Bouwregels 

44.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter 
dan 2.500 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

geschaad; dan wel 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

44.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meer-
dere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor 
het bouwen: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

44.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

44.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstruc-

tuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2500 m², behalve indien 
deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uit-
gevoerd; 

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 
cm en over een oppervlakte groter dan 2500 m²; 

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
2500 m²; 
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d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidin-
gen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper 
dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2500 m²; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte gro-
ter dan 2500 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke his-
torische vindplaatsen worden uitgevoerd. 

44.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 44.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het ver-

vangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uit-

gevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

44.3.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

44.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen 
één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevings-
vergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

44.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van ar-
cheologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 45  Waarde - Archeologie 4 

45.1  Bestemmingsomschrijving 

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

45.2  Bouwregels 

45.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter 
dan 5.000 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

geschaad; dan wel 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

45.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meer-
dere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor 
het bouwen: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

45.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

45.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstruc-

tuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m², behalve indien 
deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen wordt uit-
gevoerd; 

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 
cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m²; 

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
5000 m²; 
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d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidin-
gen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper 
dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m²; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte gro-
ter dan 5000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke his-
torische vindplaatsen worden uitgevoerd. 

45.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in 45.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het ver-

vangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uit-

gevoerd, mits verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

45.3.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken 

zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

45.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 
Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen 
één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevings-
vergunning: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeolo-

gische resten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumen-
tenzorg. 

45.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van ar-
cheologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 46  Waarde - Ecologie 

46.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voor-
komende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de in-

standhouding van de Ecologische Hoofdstructuur. 

46.2  Specifieke gebruiksregels 

46.2.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt, met uitzondering van bestaande 

locaties zoals aangegeven op de kaart in Bijlage 8 van de toelichting. 
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Artikel 47  Waarde - Essen 

47.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Essen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorko-
mende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle 

essen en steilranden met bijbehorende beplanting. 

47.2  Bouwregels 

47.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen, niet zijnde gebouwen en overkappin-
gen die zijn gelegen en toegelaten binnen of direct aansluitend aan een agrarisch bouw-
vlak (zie bouwregels artikel 4 en 5), geldt de volgende regel: 
 een op grond van de binnen een andere daar voorkomende bestemming(en) toelaat-

baar gebouw of ander bouwwerk of de uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts 
worden gebouwd c.q. worden toegestaan, indien: 
1. gebouwd wordt in de flank van de es; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhis-

torische waarden van de gronden. 

47.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.  

47.3  Specifieke gebruiksregels 

47.3.1  Strijdig gebruik 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het plaatsen van kampeermiddelen; 
b. het aanbrengen en/of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van een es, zoals 

die bestond ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan, als gevolg van het 
gebruik van de gronden; 

c. het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt, met uitzondering van bestaande 
locaties zoals aangegeven op de kaart in Bijlage 8 van de toelichting. 

47.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

47.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
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a. het afgraven, mengwoelen, diepploegen of een naar de aard daarmee gelijk te stellen 
grondbewerking dieper dan 0,3 m; 

b. het dempen, vergraven en/of graven van sloten, poelen en/of andere watergangen 
en/of -partijen; 

c. het aanleggen dan wel wijzigen van drainagesystemen; 
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidin-

gen, en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. het aanplanten van bomen of een houtig gewas voor zover het gaat om planten waar-

van zeker is dat bij de oogst van de plant, dan wel het verwijderen van de gehele plant, 
de bodem dieper dan 30 cm zal worden geroerd. 

47.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 47.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale onderhoud dan wel het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan. 

47.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de gronden. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 48  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 49  Algemene bouwregels 

49.1  Algemene bouwregels 

49.1.1  Monumenten 
Aanduidingsregel 
De voor 'specifieke bouwaanduiding - monument' aangeduide gronden zijn, behalve voor 
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van 
monumenten. 
 
Bouwregels 
Voor het (ver)bouwen van bouwwerken is voor zover een omgevingsvergunning vereist 
is, een omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. 
Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente Tubbergen te worden ingediend. 
 
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is in de 
meeste gevallen een omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij de gemeente Tubbergen te worden inge-
diend. 

49.1.2  geluidszones langs wegen 
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels, geldt voor gronden 
binnen een zone van 250 m ter weerszijden van de bestemming “Verkeer”: 
a. indien en voor zover door middel van de in de regels opgenomen geluidsgevoelige 

functies worden gerealiseerd, mag de geluidsgevoelige functie uitsluitend worden ge-
realiseerd met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde; 

b. indien en voor zover een op het tijdstip van tervisielegging van het bestemmingsplan 
aanwezige woning op hetzelfde perceel vervangen wordt door een andere woning, 
zal de afstand van de nieuwe woning tot de weg, niet zullen verminderen.  

49.2  Afwijken van de algemene bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 49.1.2 onder 
a in die zin dat gebouwen dichter op de weg worden gebouwd, mits: 
a. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer 

en/of verkeersveiligheid; 
b. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige gebouwen niet hoger is dan 

de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere waarde; 
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschap-

pelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 50  Algemene gebruiksregels 

50.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermidde-

len, tenzij het gronden betreft waar vrij kamperen is toegestaan, een kampeerterrein 
voor klein kamperen is toegestaan dan wel de gronden zijn voorzien van de bestem-
mingen 'Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein' of 'Recreatie - Verblijfsrecrea-
tie gemengd'; 

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting; 

c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- 
en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de be-
stemming toegelaten bouw- en gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden; 

d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmark-
ten, evenementen, festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhan-
del, tenzij genoemd in Bijlage 2 of tenzij hiervoor ingevolge een wettelijk voorschrift 
een vergunning, en/of afwijking is verleend; 

e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste 
van een loon- en grondverzetbedrijf; 

f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of 
vliegtuigen; 

g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen 
van niet-perceelsgebonden handelsreclame of daarmee gelijk te stellen weilandbor-
den, anders dan tijdelijke borden overeenkomstig het reclamebeleid 'Duidelijk zicht-
baar' I12.020647. 
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Artikel 51  Algemene aanduidingregels 

51.1  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

51.1.1  Doel aanduiding 
De voor 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' aangeduide gronden zijn mede be-
stemd voor het behoud van de grondwaterkwaliteit als onderdeel van de drinkwatervoor-
ziening en -winning van een grondwaterbeschermingsgebied. 

51.1.2  Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
a. een gebruik ten behoeve van een binnen deze gebiedsaanduiding voorkomende be-

stemming of functie, waardoor verslechtering van de grondwaterkwaliteit wordt ver-
oorzaakt en/of risico’s op verontreiniging van het grondwater wordt vergroot; 

b. het gebruik als opslag-, stort-, lozings-, of bergplaats van afvalstoffen. 

51.2  milieuzone - waterwingebied 

51.2.1  Doel aanduiding 
De voor 'milieuzone - waterwingebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
behoud en herstel van de drinkwatervoorziening waaronder begrepen de winning en be-
werking van drinkwater. 

51.2.2  Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
 een gebruik van de gronden en bouwwerken voor functies anders dan functies die ten 

dienste staan aan de drinkwaterwinning. 

51.3  overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan 

51.3.1  Doel aanduiding 
De voor 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan' aangeduide gronden zijn 
mede bestemd voor het tegengaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van sier-
teelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande teeltvormen, niet zijnde boom- en sier-
teelt binnen de bouwpercelen. 

51.4  overige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt 

51.4.1  Doel aanduiding 
De voor 'overige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt' aangeduide gronden zijn 
mede bestemd voor het toelaten van nieuwe sier- en boomteeltbedrijven op bestaande 
bouwvlakken voor agrarische bedrijven. 
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51.4.2  Wijzigingsbevoegdheid 
Voor nieuwvestiging zie 4.7.4 of 5.7.4 

51.5  reconstructiewetzone - extensiveringsgebied 

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

51.6  reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied 

51.6.1  Doel aanduiding 
De voor 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' aangeduide gronden zijn 
mede bestemd voor de ontwikkeling van de landbouw, waarbij het belang van de land-
bouw bovengeschikt is aan andere belangen. Overige functies (onder andere natuur en 
landschap, recreatie en toerisme en wonen) kunnen zich in deze gebieden ontwikkelen, 
mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling van bestaande of 
inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven. 

51.7  veiligheidszone - bevi 

51.7.1  Doel aanduiding 
De voor 'veiligheidszone - bevi' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het tegen-
gaan van het bouwen en/of gebruiken van gebouwen als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 
object vanwege locaties voor risicovolle inrichtingen. 

51.7.2  Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemmingen zul-
len op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden ge-
bouwd. 

51.7.3  Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 51.7.2 in die 
zin dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits: 
a. er sprake is van een gewichtige reden; 
b. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen. 

51.7.4  Specifieke gebruiksregels 
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aan-
vulling op het gestelde in 50.1 in ieder geval gerekend: 
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 het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar ob-
ject. 

51.7.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 51.7.4 in die 
zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als beperkt kwetsbare object, mits: 
a. er sprake is van een gewichtige reden;  
b. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen.  

51.8  vrijwaringszone - molenbiotoop 

51.8.1  Doel aanduiding 
De voor 'vrijwaringszone - molenbiotoop' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor 
het handhaven van de openheid met het oog op een vrije windvang van de molen. 

51.8.2  Bouwregels 
In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) zal de 
bouwhoogte van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbi-
otoop' ten hoogste 8,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte groter is, in welk 
geval de bestaande bouwhoogte als maximum geldt. 

51.8.3  Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 51.8.2 in die 
zin dat de bouwhoogte van bouwwerken wordt vergroot tot de bouwhoogte zoals opge-
nomen in de regels van de andere daar voorkomende bestemming(en), mits: 
a. vooraf advies wordt ingewonnen van de Vereniging tot behoud van molens in Neder-

land (de Hollandsche Molen); 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen. 

51.8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 
 
Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
 het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande beplanting hoger dan 8,00 

m; 
 
Uitzonderingen 
Het bepaalde in 51.8.4 onder a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die: 
a. het normale agrarische gebruik betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan met een 

daarvoor benodigde vergunning. 
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Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen 
als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsele-
ment, dan wel dat door het stellen van voorwaarden hieraan voldoende tegemoet geko-
men kan worden. Voorafgaand kan advies worden ingewonnen bij de Vereniging tot be-
houd van molens in Nederland (de Hollandsche Molen).  

51.9  vrijwaringszone - radarverstoringsgebied 

51.9.1  Aanduidingsomschrijving 
De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede be-
stemd voor het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim. 

51.9.2  Bouwregels 
Op de met 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zal de bouw- 
of tiphoogte van bouwwerken binnen de ter plaatse voorkomende bestemmingen ten 
hoogste 115 m ten opzichte van NAP bedragen.  

51.9.3  Afwijken van de bouwregels 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 51.9.2 in 
die zin dat de bouw- of tiphoogte, ten opzichte van NAP, wordt overschreden, mits: 
a. uit een beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw 

van het bouwwerk het radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt ver-
stoord; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.  
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Artikel 52  Algemene afwijkingsregels 
 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan 

de werkelijke afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen 
enige bouwgrens en de weg  niet wordt verkleind, de belangen van derden niet on-
evenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk wordt geacht voor de juiste 
verwezenlijking van het plan; 

b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de 
inhouds- en oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percenta-
ges; 

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder over-
kappingen, in die zin dat ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes en 
overkappingen, ten behoeve van sanitaire voorzieningen worden gebouwd, mits: 
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per 

kampeerterrein ten hoogste 50 m² zal bedragen; 
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal be-

dragen; 
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 15° zal bedragen; 
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 

d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens in die 
zin dat de grenzen naar de buitenzijde worden overschreden door: 
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen,  
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijde-

lingse perceelgrens ten minste 2,00 m bedraagt, tenzij gebouwen aaneenge-
bouwd zijn; 

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden; 
e. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning be-

stemde bouwwerken voor (semi-)openbare diensten met dien verstande dat: 
1. de inhoud ten hoogste 50 m³ bedraagt; 
2. in afwijking van het gestelde onder 1 de inhoud van gebouwen ten behoeve van 

gasdrukregel- en meetstation ten hoogste 15 m³ bedraagt; 
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 5,00 m bedraagt; 
4. deze afwijking niet van toepassing is binnen de bestemming 'Bos - Natuur'; 

f. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met 
dien verstande dat de bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangren-
zende gronden; 

g. de bestemmingsregels van de bestemmingen 'Agrarisch - 1', 'Agrarisch - 2' en 'Wonen' 
ten behoeve van de inrichting van een camperterrein, mits: 
1. het terrein uitsluitend gebruikt mag worden voor de plaatsing van ten hoogste 25 

campers; 
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2. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede 
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;  

3. het terrein op of direct aansluitend aan een agrarische bedrijfskavel of een voor-
malige agrarische bedrijfskavel wordt aangelegd. Indien daarvan geen sprake is, 
zal met maatwerk sprake moeten zijn van een goede landschappelijke inpassing; 

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappe-
lijke en natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 
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Artikel 53  Algemene wijzigingsregels 
 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat: 
 
a. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' dan wel de bestem-

ming 'Verkeer' wordt gewijzigd in enige bestemming, mits: 
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bocht-

afsnijdingen, e.d. van wegen en paden; 
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 32 van over-

eenkomstige toepassing zijn; 
b. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Water - 1' dan wel de bestem-

ming 'Water - 1' wordt gewijzigd in enige bestemming, mits: 
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor de incidentele aanleg van opvaar-

ten, verbredingen van waterlopen ten behoeve van waterberging en/of de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, bochtafsnijdingen, kleine verleggingen, e.d. van 
vaarwegen c.a.; 

2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 34 van over-
eenkomstige toepassing zijn; 

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt aangebracht, mits: 
1. de betreffende gronden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur;  
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische be-

drijven, in die zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden 
beperkt; 

d. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'wordt verwijderd, mits: 
1. de betreffende gronden niet langer deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur; 
e. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - 

Archeologie 3', of 'Waarde - Archeologie 4' wordt aangebracht, mits: 
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waar-

den van terreinen naar voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeolo-
gische resten is aangetoond; 

f. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - 
Archeologie 3' en/of 'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, mits: 
1. na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenad-

vies blijkt dat voor de archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende 
elementen niet zijn te handhaven in relatie tot de functie van de gronden en de 
gebouwen, en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn overgebracht; 

g. enige bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de bouw van zend-, ontvangst- 
en/of sirenemasten met een bouwhoogte van ten hoogste 45,00 m, mits: 
1. sitesharing op een bestaande mast of locatie in alle redelijkheid niet mogelijk is; 
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappe-

lijke en natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. 
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Artikel 54  Overige regels 

54.1  Parkeren en laden/lossen 

54.1.1  Parkeergelegenheid  
De inrichting van de gronden moet zodanig plaatsvinden dat wordt voldaan een de ge-
meentelijke parkeernormen zoals weergegeven in de bijlage 'Parkeernormen' die bij deze 
regels is gevoegd.  

54.1.2  Afmetingen parkeerplaatsen  
De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen heb-
ben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn 
voldaan: 
a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 

meter in geval van haaks en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs 
parkeren bedragen; 

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, 
voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 
meter bij 5,00 meter bedragen. 

54.1.3  Laden en lossen 
Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot 
een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in 
deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op 
of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. 

54.1.4  Afwijken 
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning af-
wijken van het bepaalde in het eerste en het derde lid: 
a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende 

bezwaren stuit; of 
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of 

losruimte wordt voorzien. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 55  Overgangsrecht 

55.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevings-
vergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar 
aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 55.1 sub a een om-
gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het 55.1 sub a met maximaal 10%. 

c. 55.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan. 

55.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtre-
ding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, be-
houdens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habi-
tats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van 
de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 55.2 sub 
a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in 55.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. 55.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen bestemmingsplan 2006, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan. 
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Artikel 56  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het 
bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 
van de gemeente Tubbergen 
 
 
 
Behorend bij het besluit van ............... 
 
 
  





 
 

BIJLAGE 1
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Bijlage 1  Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking in 
4.5.1 en 5.5.1

Koelhuizen Er zi jn uits luitend koelhuizen (waarmee niet 
een extra geventi leerde schuur is  bedoeld) 
toegestaan, die functioneren ten behoeve van 
het agrarisch bedri jf waarbi j het koelhuis  
wordt geplaatst, waarbi j tevens opslag is  
toegestaan voor meerdere bedri jven binnen 
een straal  van 1 km. Bi j grotere omvang van de 
koel ing moeten de koelhuizen op een 
bedri jventerrein worden gevestigd, omdat het 
dan zal  functioneren voor meerdere bedri jven 
en de verkeersaantrekkende werking niet 
aanvaardbaar is  in het buitengebied. 
De oppervlakte van een koelhuis  mag 
maximaal  200 m² bedragen. Wanneer het 
koelhuis  bedoeld is  voor de opslag voor 
meerdere bedri jven in de directe nabi jheid 
(straal  1 km) en bi j verwerking van de 
landbouwproducten mag de oppervlakte 
maximaal  500 m2 bedragen. De koelruimte 
dient waar mogel i jk binnen bestaande 
gebouwen gereal iseerd te worden. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een 
kleinschal ige maatschappel i jke zorgfunctie, 
bi jvoorbeeld ten behoeve van resocial isatie, 
therapie, gehandicapten, en dergel i jke. Bi j een 
zorgfunctie moet sprake zi jn van een directe 
relatie tussen het agrarisch bedri jf en de 
sociale en/of sociaal-medische opvang van 
personen, in dié zin dat de bewoners  
behulpzaam zi jn bi j de agrarische 
bedri jfsactiviteiten. 

Agrarische loonbedri jvigheid, gebruiksgerichte 
paardenhouderi jen en andere agrarische 
aanverwante bedri jvigheid

Er moet een relatie zi jn met het bi jbehorende 
agrarisch bedri jf. Er mag maximaal  20% van het 
bouwvlak worden gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tak of deelti jdfunctie. De 
bedri jvigheid dient ondergebracht te worden in 
de bestaande gebouwen. 
 

Verhuur van fietsen en kano's , en daarmee 
vergel i jkbare kleinschal ige recreatieproducten

De bedri jfsvloeroppervlakte ten behoeve van 
de verhuuractiviteiten mag maximaal  200 m² 
bedragen. De opslag van de fietsen, kano's , en 
daarmee vergel i jkbare kleinschal ige 
recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden. 

Kinderboerderi j Bi j deze activiteiten moet sprake zi jn van het 
houden van verschi l lende soorten dieren 
(inheems en uitheems) anders  dan voor de 
productie. Er dient gelegenheid voor 
bezichtiging te worden geboden. 
Er mag uits luitend gebruik worden gemaakt 
van de bestaande bebouwing op het bouwvlak. 
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Niet-agrarische bedri jvigheid als  bedoeld in 
'Bedri jven en Mil ieuzonering 2009, uitgave VNG, 
onder de categorieën 1 en 2, niet zi jnde 
geluidzoneringspl ichtige inrichtingen, 
ris icovol le inrichten en/of voorwerkbedri jven

De bedri jvigheid wordt ondergebracht in 
bestaande gebouwen en mag, met 
uitzondering van de opslagruimtes, geen 
grotere bedri jfsvloeroppervlakte hebben dan 
500 m². Er mag geen opslag van goederen 
buiten de gebouwen plaatshebben. 

Opslag van auto's  en boten Het moet bi j de opslag van 
niet-landbouwproducten gaan om een opslag 
die een relatie heeft met het buitengebied. De 
opslag van auto's  en boten mag geen grotere 
vloeroppervlakte beslaan dan 500 m². De 
opslag is  a l leen toegestaan op percelen die 
gelegen zi jn aan een doorgaande weg. De 
opslag moet plaatsvinden binnen de 
bestaande gebouwen op het bouwvlak. De 
opslag is  niet toegestaan buiten de gebouwen. 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormal ige) 
agrarische bedri jfsbebouwing (indien het bi j 
vestiging van een groepsaccommodatie om 
bouwtechnische redenen noodzakel i jk is , mag 
een bestaande schuur eventueel  worden 
gesloopt en op dezelfde plek herbouwd 
worden). Indien de groepsaccommodatie zich 
niet bevindt in het gebouw met daarin de 
(bedri jfs )woning, dan mag de 
groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m 
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er 
moet sprake zi jn van een geheel  met de 
overige gebouwen. 
 

Plattelandskamers/-appartementen De kamers/appartementen worden in 
bestaande, vri jkomende agrarische 
bedri jfsgebouwen ondergebracht, die zi jn 
gelegen binnen het bestaande ensemble van 
gebouwen op het betreffende erf. 
Plattelandskamers/-appartementen zi jn niet 
toegestaan in vri jstaande bi jbehorende 
bouwwerken en veldschuren. Het aantal  
plattelandskamers/-appartementen bedraagt 
per perceel  minimaal  twee. Bi j hoge 
uitzondering kan in kleine, waardevol le en 
bi jzondere panden worden volstaan met één 
plattelandskamer/-appartement, indien de 
oppervlakte niet toereikend is  voor twee. De 
oppervlakte van een 
plattelandskamer/-appartement mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenl i jke 
oppervlakte van de 
plattelandskamers/-appartementen, per 
bouwvlak mag ten hoogste 500 m² bedragen. 
De plattelandskamers/-appartementen, 
moeten bedri jfsmatig geëxploiteerd door één 
van de bewoners  van het perceel  worden. Het 
parkeren moet op eigen erf plaatsvinden. 
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Theeschenkeri j De schenkeri j moet binnen de bestaande 
bebouwing gevestigd worden. 
Er mogen geen buitenterrassen worden 
aangelegd. De bedri jfsvloeroppervlakte ten 
behoeve van de theeschenkeri j mag maximaal  
50 m² bedragen. 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen al le 
voorzieningen, met uitzondering van de 
golfbaan zelf, op het bouwvlak ondergebracht 
te worden. Op het bouwvlak moet voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig zi jn. Het 
boerengolf moet nadrukkel i jk aan de 
natuurl i jke waarden worden getoetst, wat 
mogel i jk ertoe kan leiden dat het boerengolf 
gedurende bepaalde perioden van het jaar in 
bepaalde gebieden niet mag worden 
uitgeoefend vanwege aanwezige natuurl i jke 
waarden. Het algemeen belang van de 
natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht 
toegekend dan het individuele belang van de 
agrariër die boerengolf a ls  neventak aan het 
bedri jf toevoegt. 
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Bijlage 2  Lijst van toegestane evenementen

Naam 
evenement 

Locatie Vergunning voor Tent met 
aantal  
personen

Plaats  tent Aantal  
dagen 
zonder 
opbouw 
en 
afbreken

Concours  
hippique 
Geesteren 

Op het terrein 
van de heren 
Huzink en 
Maathuis  aan 
de 
Denekamperw
eg/Dorpsstraat 
te Geesteren.

1. Het houden van 
een 
dressuurwedstri jd. 
2. Het houden van 
een springwedstri jd. 
3. Het ten gehore 
brengen van muziek. 

Ja, meer dan 
50 personen.

Plaatsen van 
een feesttent 
aan de 
Denekamperwe
g/Dorpstraat te 
Geesteren 
(voorheen Erve 
Maathuis) .

Paarden en 
pony concours  
hippique 

Terrein van de 
heren Huzink 
en Haarhuis  
aan de 
Dorpsstraat/De
nekamperweg 
te Geesteren.

Het houden van een 
paarden en 
ponyconcours.

Pareldagen 
Vasse 

Op het terrein 
van de heren 
Groothuis  en 
Schutte aan de 
Denekamperw
eg (ter hoogte 
van 
Denekamperw
eg 177) te 
Vasse.

1. Het houden van 
een diverse sport- en 
spelactiviteiten. 
2. Het houden van het 
parelspektakel . 
3. Het houden van 
diverse activiteiten. 
4. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
5. Het laten optreden 
van diverse 
bands/artiesten. 
6. Het houden van 
schietactiviteiten, te 
weten 
Hanenschieten.

Vri jdag en 
zaterdag: 618 
personen in 
de tent en 
max. 130 op 
het terras. 
Zondag: 
maximaal  
414 
personen in 
de tent en 
130 op het 
terras.

Denekamperwe
g (ter hoogte van 
Denekamperwe
g 177.

Concours  
hippique

Op het terrein 
van de heren 
Huzink en 
Maathuis  aan 
de 
Denekamperw
eg/Dorpsstraat 
te Geesteren.

1. Het houden van 
een 
dressuurwedstri jd. 
2. Het houden van 
een springwedstri jd. 
3. Het ten gehore 
brengen van muziek.

Ja, meer dan 
50 personen.

Denekamperwe
g/Dorpsstraat te 
Geesteren 
(voorheen Erve 
Maathuis).

6 dagen

Noaberbal  
Albergen

Terrein van 
E.J.M. Morshuis  
aan de 
Ootmarsumse
weg 159 in 
Albergen.

Geen tent.

Paaspop 
Albergen

Kemnaweg te 
Albergen.

Het ten gehore 
brengen van muziek.

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.
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Kroezenboom  
feesten

Aan de 
Oldenzaalsew
eg (tegenover 
Dok's) te 
Fleringen.

1. Het houden van 
een kermis. 
2. Het houden van 
diverse sport- en 
spelactiviteiten. 
3. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
4. Het laten optreden 
van diverse bands en 
artiesten.

Feesttent 
plaatsen 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

3 dagen

Volksfeesten 
Langeveen

Het terrein van 
mevrouw Paus 
aan de 
Vasserdi jk in 
Langeveen.

1. Het houden van 
diverse sport- en 
spelactiveiten. 
2. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
3. Het laten optreden 
van bands/artiesten. 
4. Het houden van 
een kermis.

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

2 x 3 
dagen 

Carnaval  
Albergen

op de hoek 
van de 
Ootmarsumse
weg/Kemnawe
g in Albergen.

Muziek. Feesttenten 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

1 dag 

Kingpop Vasse Terrein van  F. 
Veelers  aan de 
Denekamperw
eg 148 in 
Vasse.

Muziek. Meerdere 
feesttenten 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

1 dag 

X-mas party 
Manderveen

Het terrein 
aan de 
Manderveense
weg 51 in 
Manderveen.

Muziek. Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

1 dag 

Jumping 
Schröder

Locatie 
Arkeweg 
ongenummerd 
nabi j de 
Reutummerwe
g 43.

1. Het houden van 
een concours. 
2. Het houden van 
een tentfeest.

Meerdere 
feesttenten 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

4 dagen 

Paaspop 
Geesteren

Op de hoek 
van de 
Heetkampsweg 
en de 
Vermolenweg 
te Geesteren.

Muziek. Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

1 dag

First day of 
summer

Krikhaarsweg 8 
in Geesteren.

1. Het houden het 
fi rst day of 
summerfestival . 
2. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
3. Het laten optreden 
van 
bands/artiesten/dj's .

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

3 dagen

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015
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Volksfeest 
Albergen

Het terrein van 
de heer E. 
Morshuis  aan 
de 
Ootmarsumse
weg/Kemnawe
g in Albergen.

1. Het houden van 
een Wies 'n Fest.     
2. Het houden van 
een sport en spel  
middag. 
4. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
5. Het houden van 
een kermis.

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

4 dagen 

School- en 
volksfeesten 
Harbrinkhoek

Almeloseweg 
149 te 
Harbrinkhoek.

1. Het houden van 
een kermis. 
2. Het houden van 
een diverse sport- en 
spelactiviteiten. 
3. Het ten gehore 
brengen van muziek.

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

3 dagen 

Grenskrakers  
Mander) Party 
2014

Het terrein van 
P.P.M. Stopel  
aan de 
Uelserweg 93 
in Tubbergen.

Maximaal  
200 
personen.

Hoek Elsweg / 
Boddelersweg.

1 dag 

CSI Geesteren Denekamperw
eg/Dorpsstraat 
te Geesteren.

1. Het houden van 
paardenconcours. 
2. Het houden van 
feestavonden. 
3. Het ten gehore 
brengen van muziek. 
4. Het laten optreden 
van 
artiesten/bands/dj's .

Maximaal  
aantal  
personen 
gel i jkti jdig 
aanwezig in 
de grote 
feesttent. 
-Maximaal  
1710 
personen 
gel i jkti jdig 
aanwezig in 
de tent bi j 
aanwezighei
d van de 
banken en 
tafels  
(picknick 
opstel l ing). 
- Maximaal  
3710 
personen 
gel i jkti jdig 
bi j een lege 
(i .c. geen 
losse 
voorwerpen 
aanwezig) 
tent op basis  
van vri je 
oppervlak.

6 dagen 

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Status: ontwerp / 05-11-2015  Rho Adviseurs  B.V.
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Zomerfeesten 
De 
Pol len-West 
Geesteren

De 
Vinckenweg 66 
in Geesteren.

Het houden van 
diverse sport- en 
spelactiviteiten; -       
Het laten optreden 
van diverse 
artiesten/bands - 
muziek ten gehore 
brengen.

Feesttent 
voor meer 
dan vi jftig 
personen.

Pareldagen in 
Vasse

Denekamperw
eg (ter hoogte 
van 
Denekamperw
eg 177) te 
Vasse.

Diverse activiteiten. 6 dagen 

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015
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Bijlage 3  Ruimtelijk kwaliteitsplan d.d. 4 augustus 2014
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(Illustratie: locatie camping, Langemaatsweg 16 te Manderveen, Bron: bing.com)
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1.
  

In
le

id
in

g

De maatschap Grootelaar, eigenaar van ‘Camping Slutkeboer’, is initiatiefne-
mer en voornemens om de camping, met een huidig bestand van 25 stand-
plaatsen, op te schalen naar 80 standplaatsen. De camping is gelegen aan de 
Langemaatsweg 16 te Manderveen. De beoogde uitbreiding vind in meerdere 
fases plaats. 

De locatie is van oorsprong een volwaardig agrarisch bedrijf met rundvee en 
vleesvarkens. Als nevenactiviteit heeft de maatschap sinds enige jaren een 
boerderijcamping. Door teruglopende opbrengsten is de varkenstak inmid-
dels afgebouwd en beëindigd. De rundveehouderij biedt eveneens geen toe-
komstperspectief door de toenemende schaalvergroting. De maatschap kiest 
daarom voor een uitbreiding van de camping.

Om de vergroting te kunnen realiseren heeft de gemeente Tubbergen een 
aantal voorwaarden opgelegd. Er dient een bestemmingsplan te worden op-
gesteld en een ruimtelijk kwaliteitsplan, waarbij een bijdrage wordt geleverd 
in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Hannink Landschaps-
vormgeving, in samenwerking met BJZ.nu bestemmingsplannen, is gevraagd 
om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Dit ruimtelijk kwaliteitsplan bestaat uit een beschrijving van het  plangebied, 
een omschrijving van de uitgangspunten en de wensen van de opdrachtgever 
en het beleid van de gemeente Tubbergen. Alle genoemde aspecten vormen 
de basis voor het definitieve plan met landschappelijke onderbouwing dat 
laat zien hoe de gewenste situatie vormt krijgt in het bestaande landschap.
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(Illustratie: locatie camping, Langemaatsweg 16 te Manderveen in 1904, 1923 en 1965, Bron: watwaswaar.nl)
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2.1 Landschap

Hoofdzakelijk bestaat de gemeente Tubbergen uit dekzandgebieden. Er zijn 
daarin meerdere landschapstypen te onderscheiden die zijn ontstaan door de 
natuur en/of de mens. Het plangebied ligt in het jong heide ontginningsland-
schap in de overgang van het maten- en flierenlandschap en het kampenland-
schap naar het veel grootschaliger veenontginningslandschap. Voor de bepa-
ling is de kaart aangehouden dat onderdeel maakt van het Casco beleid en de 
Kwaliteitsimpuls  In de afbeeldingen van ca. 1904, 1923 en 1965 is te zien hoe 
het plangebied om wordt gevormd van heide naar de huidige situatie.

Het gebied kenmerkt zich door een rechtlijnige elementen in een blokvormig 
patroon van wegen en kavels. Op een aantal locaties zijn de ontginningen, 
mogelijk voor de houtproductie, bebost. De rechtlijnige beplantingen zijn 
gedeeltelijk nog te herkennen aan de restanten van de houtsingels, maar een 
groot gedeelte is verdwenen. Een van oorsprong open heidegebied is beslo-
ten geraakt door de aanplant van houtsingels, maar is door schaalvergroting 
juist weer opener geworden. Opmerkelijk is de diagonaal gelegen zandweg 
die later is verdwenen. 

2.
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Illustratie: overzicht camping, bron: Hannink Landschapsvormgeving
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2.2 Plangebied

De camping ligt aan de Langemaatsweg 16 te Manderveen. Rondom de cam-
ping zijn meerdere bospercelen aanwezig en veelal, in sommige gevallen 
relicten, rechtlijnige houtsingels. Rondom, maar ook in het gebied hebben de 
percelen momenteel agrarische doeleinden. Direct grenzend aan de zuidelijke 
zijde van het plangebied staat nog een restant van een doorgaande singel. 
Haaks erop heeft de maatschap in het verleden een singel aangeplant, zeer 
waarschijnlijk om de huidige camping wat af te sluiten. Aan de noordzijde is 
een groter bosperceel.

De indeling van de camping:

 A Weiland(en)
 B Wandelpad
 C Houtsingel
 D  Huidige camping (25 staanplaatsen)
 E Werktuigberging
 F Camperplaats
 G Parkeerplaats / verharding
 H Receptie
 I Woning (privé)
 J Tuin
 K Bos
 L Fietsenstalling
 M Kleinvee
 N Verzamelgebouw / sanitair
 O Recreatie
 P Vakantiewoningen
 Q Opslag
 R Weiland
 S Oprit

De camping bestaat op dit moment uit 25 standplaatsen  voor caravans, een 
camperplaats voor meerdere campers en 4 appartementen. Er is kleinschalig 
plaats voor recreatie, parkeren, een receptie, sanitair en een verzamelge-
bouw. Het westelijke gedeelte is aangewezen als uitbreiding van de bestaan-
de camping.
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(Illustratie: diverse aanzichten camping, bron: Hannink L & T)
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2.3 Erf en bebouwing

Het erf heeft meerdere toegangswegen, maar is opvallend geordend en 
overzichtelijk. De diverse gebouwen hebben allen een duidelijke identiteit en 
functie als wonen, vakantiewoning, berging, opslag, stal en sanitair. Het erf 
kent een duidelijke logistiek waardoor campinggasten, bezoekers en gasten 
nauwelijks hinder van elkaar ondervinden. De toegangsweg is een laan en 
er is beuk gebruikt om zaken af te scheiden. Een ander oprit wordt begeleid 
door een aantal fruitbomen. De camping kent zelf een open structuur, maar is 
wel volledig omsloten door aangeplante singels.

De aangeplante singels zouden gehandhaafd kunnen blijven. Naar de achter-
zijde (richting de Dollenweg) heeft men een tegelpad aangelegd. De recreant 
kan zodoende een klein ommetje maken. Het pad kan zeker een basis dienen 
voor recreatieve doeleinden. Lopend over het pad wordt het landschap goed 
ervaren. Bij uitbreiding zal de camping opnieuw landschappelijk ingepast 
moeten worden om enerzijds de camping aan het zicht te onttrekken, alsme-
de een geslotener sfeer te creëren. Ook dient men in de toekomst rekening te 
houden met een nieuwe sanitaire voorziening.
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3.1  Omgevingsvisie

De provincie Overijssel heeft op 1 oktober 2009 de Omgevingsvisie Overijssel 
en de Omgevingsverordening Overijssel vastgesteld. Daarin is de basis gelegd 
voor een nieuw instrument: de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De pro-
vincie biedt daarmee ruimte voor uitbreidingen in het buitengebied die niet 
in het geldende bestemmingsplan passen. Het vormt een toetsingskader voor 
de gemeente om aangevraagde ontwikkelingen te kunnen beoordelen. De 
gemeente kunnen een eigen beleid ontwikkelen. Twee principes vormen het 
vertrekpunt:

- Elke ontwikkeling draagt bij aan een versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit;

- De ontwikkelingsruimte dient in evenwicht te zijn met de investerin-
gen in de ruimtelijke kwaliteit. 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de uitwerking 
opgepakt. Bij elke ontwikkelingen dient de aantasting van de landschappelijke 
en ecologische waarden gecompenseerd te worden. Bij een grootschalige 
ontwikkeling dient men een basisinspanning en een extra investering te bie-
den. Men onderscheid een aantal stappen:

- Wat is de omvang van de ontwikkeling;
- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;
- Welke landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
- Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
- Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

3.
  

Be
le

id



14 - 25

(Illustratie: fragment casco kaart, bron: overijssel.nl/cascokaart)
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In dat proces wordt er gekeken naar vier lagen; de natuurlijke, de agrarische, 
de stedelijke en de lust en leisure laag. De kwaliteitsimpuls moeten zonder 
meer bijdrage leveren aan een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. 
Onder andere kunnen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het 
plangebied ligt, evenals het overgrote gedeelte van de gemeente Tubbergen, 
in het jong heideontginningslandschap. Er wordt gestreefd naar het verster-
ken en ontwikkelen van robuuste en heldere landschappelijke structuren. 

3.2 Casco

De gemeente Tubbergen hanteert, ter bescherming van bestaande land-
schapselementen, het casco beleid. Door het casco beleid is het mogelijk 
om via een kaart te achterhalen of een element wel, niet of met bepaalde 
voorwaarden te verwijderen is. De illustratie laat zien dat de omgeving van 
het plangebied geen invloed heeft op de gewenste uitbreiding. Sterker nog, 
de uitbreiding zou gebruik kunnen maken van, in het casco beleid, gewenste 
verbindingen. Deze verbindingen zijn met een blauwe kleur weergegeven. De 
door de maatschap aangeplante houtsingels zijn niet opgenomen in het casco 
beleid.
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Voor de landschappelijke inpassing van de camping zijn een aantal uitgangs-
punten opgesteld. 

Algemene uitgangspunten:

- Mogelijkheden bieden om cultuurhistorie te herstellen;
- Landschapstype en lijnvoering waarderen;
- Camping onttrekken uit het zicht.

Uitgangspunten maatschap Grootelaar:

- Uitbreiden naar 80 standplaatsen op naastgelegen weide;
- Gefaseerd uitbreiden;
- Het (op den duur) realiseren van een sanitaire voorziening;
- Privacy voor campinggasten.

Uitgangspunten gemeente Tubbergen:

- Het landschappelijk inpassen van de beoogde uitbreiding;
- Ontwikkeling volgens o.a. Casco beleid en KiGO.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling volgens Omgevingsvisie Overijssel;

- Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
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schapsvormgeving.
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Ten	opzichte	van	de	oorspronkelijke	situatie	wordt	de	camping	richting	het	
zuidwesten	uitgebreid.	Door	de	uitbreiding	is	het	mogelijk	om	in	de	toekomst	
maximaal	80	campingplaatsen	te	realiseren.	De	huidige	camping	biedt	plaats	
aan	maximaal	25	caravans	met	een	totale	oppervlakte	van	1,1	ha.	In	de	nieu-
we	situatie	neemt	de	oppervlakte	toe	tot	een	maximum	van	ruim	2,4	ha.	Voor	
1,3	ha	geldt	daarom	een	opwaardering	van	het	gebied.	Daarentegen	wordt	
krap	0,5	ha	afgewaardeerd	naar	bos	/	natuur.	Met	de	vergroting	van	het	kam-
peerterrein	kan	een	berekening	worden	gemaakt	voor	de	investering	in	het	
kader	van	het	Kwaliteitsimpuls	Groene	Omgeving	(KiGO).	

De	KGO	berekening	vindt	de	basis	in	een	bedrag	dat	tot	stand	komt	door	de	
uitbreiding	van	de	camping	te	vermenigvuldigen	tegen	de	geldende	meer-
waarde.	Het	overgrote	gedeelte	gaat	immers	van	agrarisch	naar	kampeerter-
rein.	Vanuit	het	basisbedrag	wordt	de	afwaardering	van	gronden,	in	dit	geval	
van	agrarisch	naar	natuur	/	bos	in	mindering	gebracht.	Daarop	geldt,	indien	
de	ontwikkeling	aan	het	buitengebied	gebonden	is,	dat	men	25	procent	dient	
te	investeren.	De	kosten	voor	de	advisering	en	het	kwaliteitsteam	KGO	mogen	
daarop	nog	worden	afgetrokken.	De	conclusie	daarop	is	dat	men	volstaat	met	
een investering van € 3.432.
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In principe blijft de camping gedeeltelijk ongewijzigd. Wel worden er extra 
parkeerplaatsen gerealiseerd (1) om voldoende bezoekers te kunnen ontvan-
gen en zal er in de nabije toekomst een extra sanitaire voorziening (2) moeten 
worden gebouwd. Deze voorziening dient later aangevraagd te worden met 
een omgevingsvergunning.

Om de uitbreiding van de camping landschappelijk in te passen worden er 
meerdere vormen beplantingen aangebracht. Enerzijds moet de camping 
besloten blijven en anderzijds wensen campinggasten enige beslotenheid. 
Struweel beplantingen op de camping zorgen voor de verdeling van vakken 
terwijl een houtsingel rondom zorgt voor beslotenheid. De houtsingel draagt 
daarnaast een functie om het type landschap, het jonge heide ontginnings-
landschap te accentueren en de camping uit het verdere zicht te onttrekken. 
 
In het plan is duidelijk dat er 80 standplaatsen mogelijk zijn. Het is goed mo-
gelijk om de camping gefaseerd te laten ontwikkelen. Belangrijke voorwaarde 
is dan wel dat beplanting in het eerste jaar aangeplant is waardoor de hout-
singel spoedig zijn eigenlijke functie kan waarborgen. Het is aan te nemen dat 
een camping niet in het eerste jaar naar haar maximale capaciteit kan groei-
en. De verdere terreininrichting kan wel later plaats vinden. 

5.1 Basisinspanning

Voor de ontwikkeling en de uitbreiding dient er rekening gehouden te worden 
met de kwaliteitsimpuls groene omgeving. Er moet naast een basisinspanning 
ook een extra investering worden gemaakt. Als basisinspanning worden de 
volgende maatregelen genomen:

- (A) Er wordt rondom een houtsingel aangeplant met een breedte 
van 10 meter. De lengte van de singel aan de westelijke zijde wordt 
100 meter, de andere houtsingel wordt in zijn totaal 230 meter. Er is 
aan de Doevenweg een doorgang gepland. De doorgang is te gebrui-
ken voor calamiteiten, maar ook voor grotere machines en wordt 
maximaal 3,5 meter breed. De doorgang wordt geblokkeerd door 
een passend hekwerk. Het hekwerk is vervaardigd uit eiken.
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- (B) Om de camping te verdelen in vakken worden er in 
de toekomst meerdere struweelbeplantingen aange-
bracht. Er wordt inheems beplant om te onderhouden 
als heg. Heggen worden doorgaans één keer per twee 
of drie jaar geschoren. Zij kunnen daardoor smal blij-
ven, en nemen weinig ruimte in. 

- (C) De rijweg door de camping blijft onverhard. Het 
verharde oppervlakte zou afbreuk doen aan de lande-
lijke kwaliteit. 

5.2 Extra inspanning

Gezien de grootte van de ontwikkeling volstaat de basisinspan-
ning niet. Er is daardoor een extra investering noodzakelijk. De 
extra investering kan echter niet bij de camping, maar wel in de 
directe omgeving op eigen gronden. Ten behoeve van de uit-
breiding is een volgende ontwikkeling voorgesteld:

- (D) Ten noordwesten van het plangebied heeft de 
maatschap Grootelaar een tweetal percelen. Voorge-
steld is om de oorspronkelijke groenstructuur weer te 
verbinden. Dit wordt ook onderschreven in het casco 
plan, opgesteld door de gemeente Tubbergen. Door de 
aanplant wordt een klein gedeelte herstelt van de oor-
spronkelijke groenstructuur dat de heide ontginningen 
kenmerkt. De houtsingel wordt beschermd met een 
raster van gekloofde eiken palen.

- (E) Achter de houtsingel en langs het weiland van 
de buurman wordt een wandelpad aangelegd. Het 
wandelpad legt een unieke verbinding tussen de Doe-
venweg en de Langemaatsweg. Niet alleen voor de 
campinggasten, maar ook voor omwonenden en ande-
re toeristen is het mogelijk om gebruik te maken van 
het pad. Het zou logischerwijs onderdeel uit moeten 
maken van een bestaand wandelnetwerk of dorpsom-
metje. De afbeelding geeft een sfeerimpressie van een 
wandelpad aan. Het wandelpad wordt bij de maat-
schap aangevuld met een raster bestaande uit gekloof-
de eiken palen eventueel met wat (schapen- gaas).
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De	diverse	groenelementen	worden	beplant	volgens	onderstaand	beplantingsplan.
In	de	houtsingels	rondom	de	camping	wordt	gekozen	voor	een	1,5	x	1,5	meter	
plantverband.	Beplanting	krijgen	dan	beter	de	kans	om	uit	te	groeien.	Op	de	
camping	zelf	wordt	een	plantverband	van	1	x	1	meter	aangehouden	om	een	
heg te kunnen creëren. 

Houtsingel,	280	x	10	meter	–	plantverband	150	x	150	cm	in	en	tussen	de	rijen	–	driehoek	verband

1 Soort	 	 	 Ned.	Naam	 	 Maat	 	 Aantal
Quercus	robur	 	 Zomereik	 	 60-100	 	 300
Betula pendula  Berk   60-100  125
Corylus	avellana	 	 Hazelaar		 	 60-100	 	 100
Crataegus	monogyna	 Meidoorn	 	 60-100	 	 125
Cornus	mas	 	 Gele	kornoelje	 	 60-100	 	 75
Prunus	padus		 	 Gewone	vogelkers	 60-100	 	 125
Sorbus aucuparia  Lijsterbes  60-100  100
Acer	campestre	 	 Veldesdoorn	 	 60-100	 	 75
Viburnum	opulus		 Gelderse	roos	 	 60-100	 	 100

       Totaal  1125

Houtsingel,	100	x	10	meter	–	plantverband	150	x	150	cm	in	en	tussen	de	rijen	–	driehoek	verband

2 Soort	 	 	 Ned.	Naam	 	 Maat	 	 Aantal
Quercus	robur	 	 Zomereik	 	 60-100	 	 75
Betula pendula  Berk   60-100  75
Corylus	avellana	 	 Hazelaar		 	 60-100	 	 50
Crataegus	monogyna	 Meidoorn	 	 60-100	 	 50
Cornus	mas	 	 Gele	kornoelje	 	 60-100	 	 25
Prunus	padus		 	 Gewone	vogelkers	 60-100	 	 25
Sorbus aucuparia  Lijsterbes  60-100  50
Acer	campestre	 	 Veldesdoorn	 	 60-100	 	 25
Viburnum	opulus		 Gelderse	roos	 	 60-100	 	 25

       Totaal  400

6.
 B

ep
la

nt
in

gs
pl

an



24 - 25



25 - 25

Houtsingel,	100	x	10	meter	–	plantverband	150	x	150	cm	in	en	tussen	de	rijen	–	driehoek	verband

3 Soort	 	 	 Ned.	Naam	 	 Maat	 	 Aantal
Quercus	robur	 	 Zomereik	 	 60-100	 	 100
Betula pendula  Berk   60-100  100
Corylus	avellana	 	 Hazelaar		 	 60-100	 	 50
Crataegus	monogyna	 Meidoorn	 	 60-100	 	 75
Cornus	mas	 	 Gele	kornoelje	 	 60-100	 	 25
Prunus	padus		 	 Gewone	vogelkers	 60-100	 	 25
Sorbus aucuparia  Lijsterbes  60-100  50
Acer	campestre	 	 Veldesdoorn	 	 60-100	 	 25
Viburnum	opulus		 Gelderse	roos	 	 60-100	 	 25

       Totaal  475

Struweelhagen	–	plantverband	100	x	100	cm	–	tweerijig,	driehoekverband

4 Soort	 	 	 Ned.	Naam	 	 Maat	 	 Aantal
Quercus	robur	 	 Zomereik	 	 60-100	 	 100
Betula pendula  Berk   60-100  100
Crataegus	monogyna	 Meidoorn	 	 60-100	 	 75
Cornus	mas	 	 Gele	kornoelje	 	 60-100	 	 50
Prunus	padus		 	 Gewone	vogelkers	 60-100	 	 50
Sorbus aucuparia  Lijsterbes  60-100  50
Acer	campestre	 	 Veldesdoorn	 	 60-100	 	 50
Viburnum	opulus		 Gelderse	roos	 	 60-100	 	 50

       Totaal  52

De	bestaande	groenelementen	op	de	camping	worden	(waar	mogelijk)	behouden.
De	kostenberekening	in	het	kader	van	de	KGO	is	op	de	linkerpagina	weergegeven.
De	totale	investering	exclusief	omzetbelasting	overschrijdt	fors	de	KGO	opgave.
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1. Aanleiding
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Tegenover het bestaande erf aan de Goudkampsweg 7-9 staan een 
tweetal schuren. Naast de schuren is er geen woning of verdere 
bebouwing aanwezig waarmee er geen sprake is van een volwaardig 
erf. Door het afwijkende materiaal gebruik en de verschijningsvorm 
is er bovendien geen sprake van dat de gebouwen een esthetisch 
verband hebben met het bestaande erf aan de overzijde van de 
Goudkampsweg. De schuren en het bestaande erf hebben bovendien 
verschillende eigenaren. In meerdere gevallen in Twente komt het voor 
dat een erf door ruimtegebrek verder wordt gebouwd aan de andere 
kant van de weg. Zo zijn de - in veel gevallen -  karakteristieke ‘over-de-
weg-erven’ ontstaan. Dat is in deze situatie niet aan de orde.

In de voorgenomen ontwikkeling is er een bouwrecht verkregen door de 
sloop van landschapontsierende bebouwing aan de Wierenseveldweg 
4 te Geesteren. Door de bouw van een woning nabij de schuren is er 
in de nabije toekomst sprake van een erf. De gemeente heeft in een 
principebesluit aangegeven medewerking te willen verlenen mits de 
initiatiefnemer advies vraagt over de exacte bepaling van de woning en 
de landschappelijke inpassing bij het Kwaliteitsteam Landelijk Gebied. 

In dit document wordt de landschappelijke inpassing uiteengezet. Er 
wordt een beschrijving gegeven van het plangebied, het omliggende 
landschap en het erf. Daarna worden het beleid en de uitgangspunten 
van de actoren in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor de beschrijving 
van de nieuwe situatie inclusief de landschappelijke inpassing.
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Locatie erf Oldekamp aan de Goudkampsweg (Bron: bing maps)

Locatie erf Oldekamp aan de Goudkampsweg (Bron: bing maps)



2. Huidige situatie
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Net als andere grote delen van Overijssel ligt het plangebied in een 
landschap dat is opgebouwd door dekzandvlakten met minimale 
hoogteverschillen. Dit is ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen 
en beekdalen na verloop van tijd zijn geërodeerd. Hoogteverschillen 
waren grotendeels verdwenen en door de grootschalige ontginning 
van heide en de moderne landbouw is het landschap nog eens sterk 
geërodeerd. Het plangebied ligt in een landschap dat nagenoeg vlak is 
geworden. 

Jonge heideontginningslandschap
Het plangebied ligt op de overgang naar het jonge 
heideontginningslandschap en is rond de jaren ‘90 helemaal ontgonnen. 
De goudkampsweg is min of meer de scheiding tussen het open 
ontginningslandschap en het meer gesloten kampenlandschap. De 
schuren zijn bijzonder nieuw ten opzicht van het opliggende landschap 
en komen alleen op de meest recente kaarten voor. Er is geen sprake 
van een verhoogde cultuurhistorische waarde.

Het landschap
Het ontginningslandschap heeft altijd een zekere openheid gekend. 
Rondom het plangebied zijn na de ontginning echter relatief veel 
houtwallen aangelegd. Hoewel de percelen en de verkaveling ruim 
is opgezet had het wel een relatief gesloten landschap tot gevolg. 
De percelen waren min of meer gesloten kamers, omzoomd door 
houtwallen. Het overgrote gedeelte van de houtwallen rondom het 
plangebied is niet meer zichtbaar. Met name door de schaalvergroting, 
maar ook door het ontbreken van een functie zijn veel houtwallen 
verdwenen of is de kwaliteit van de houtwal sterk verminderd. 

De begrenzing en de omvang van de kavels in het plangebied zijn 
behoorlijk toegenomen.

Nieuwe elementen
De bestaande (te versterken) en/of nieuw aan te leggen elementen 
moeten gezien het landschap een robuust karakter meekrijgen. Heldere 
landschappelijke structuren als wegbeplantingen, boscomplexen en 
brede bosachtige houtsingels ondersteunen het rationele landschap 
en verstevigen de rechtlijnige en blokachtige verkavelingen. Erven 
dienen een groen karakter mee te krijgen, maar zijn wel robuust net als 
het omliggende landschap. Indien er ontwikkeld wordt, moeten deze 
gericht zijn op heide, bos en/of vennen. Verbinden met een recreatieve 
functie als wandelroute of fietsroute is waardevol indien de situatie het 
toe laat.
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Verandering landschap rondom plangebied rond 1905, 1935 en 1955. (Bron: watwaswaar.nl)



...in balans met de natuur  -  10

Erfopzet
Zoals eerder aangegeven is het nieuwe erf van de familie Oldekamp 
gelegen aan de Goudkampsweg 4 te Hezingen. Het erf bestaat nu uit 
twee aaneengeschakelde schuren. Er is geen woning aanwezig. 

A - Schuren.
B - Voormalige (karakteristieke) woonboerderij Goudkampsweg 7-9.
C - Overige gedeelte van het erf.

Hoewel het erf aan de overzijde wel een hoge cultuurhistorische opzet 
kent, geldt dat op geen enkele manier voor het nieuw te stichten erf 
aan de Goudkampsweg 4. De schuren maken op geen wijze deel uit 
van het omliggende landschap.
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Opzet huidige situatie (Bron: Bingmaps.com)
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3. Beleid
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd 
in tal van plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie & de 
Omgevingsverordening welke is vastgesteld 1 oktober 2009. Op 1 
september 2013 is de Omgevingsvisie van kracht aan de hand van 
een actualisatie. De belangrijkste relevante beleidskeuze voor de 
ruimtelijke kwaliteit om de provinciale ambities te realiseren is: 

- ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken 
en keuzes voor duurzaamheid.

Uitvoeringsmodel
Alle uitvoeringsacties zijn te plaatsen in de samenhang van 
Generiek beleidskeuzes, de ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsperspectieven. 

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. Vooral reserveringen voor waterveiligheid, externe veiligheid, 
LOG gebieden en begrenzingen als Nationale Landschappen, 
Natura 2000-gebieden en de EHS zijn voorbeelden van generieke 
beleidskeuzes. Er zijn geen aanvullende beleidskeuzes van kracht 
tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven
Er zijn zes ontwikkelingsperspectieven omschreven waarbij met 

name wordt omschreven welke ontwikkeling waar toegestaan 
kan worden. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend 
om flexibiliteit te hebben bij keuzes. Het erf is aangemerkt als 
“Mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede 
buren”. Dat betekent dat diverse functies verweven moeten 
worden. Het belangrijkste landgebruik blijft melkveehouderij en 
akkerbouw, maar aan de andere kant is er ruimte voor landschap, 
natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en 
andere bedrijvigheid. In elk geval staat de ambitie, “voortbouwen 
op kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen”, 
voorop. De arcering geeft de mogelijkheid weer voor ontwikkeling 
van beekdalen. Hoewel er in het verleden sprake is geweest om 
de Springendalse beek aan te passen, past de voorgenomen 
ontwikkeling binnen de gestelde ambitie. Kenmerken dienen, waar 
mogelijk behouden blijven.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoest aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en 
lust en leisurelaag). Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden 
en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven 
in een catalogus gebiedskenmerken welke kenmerken diverse 
gebieden en hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De 
gebiedskenmerken zijn richtinggevend op aspecten als landschap, 
infrastuctuur, milieu, bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag is 
niet opgenomen; deze is niet relevant wat betreft de voorgenomen 
ontwikkeling.
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De egaal groenige kleur over het plangebied betekent dat het gebied aan te duiden is als mixlandschap met beekdalgebieden. 
(Bron: omgevingsvisie.nl)
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Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van 
de mens door onder andere invloeden van abiotische processen 
als de ijstijden, de wind en water. Zoals grote delen van Overijssel 
bestond ook het plangebied uit dekzandvlakten met beperkte 
reliëfverschillen. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, het ontginnen van de heidecomplexen en 
de ontwikkeling in de landbouw nagenoeg verdwenen. Het gebied 
rondom de uitbreiding is nagenoeg vlak geworden.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. De mens heeft de heide 
ontgonnen om meer ruimte voor de landbouw te realiseren. Dit 
gebeurde na de opkomst van kunstmest. Het plangebied ligt aan 
de rand van het jonge heideontginningslandschap waarbij men 
tijdens het ontginnen nooit nagedacht heeft over de schoonheid 
van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen die destijds 
plaats hebben gevonden. Het ontginningslandschap is een halfopen 
tot open landschap met rationele regelmatige blokverkaveling. 
Beplanting zijn vaak robuust in de vorm van singels op perceelsranden 
of langswegen. Hier en daar is er een boscomplex en de meeste 
beken zijn genormaliseerd.De nieuwe erven zijn vaak langs de 
hoofdwegen gesitueerd maar het aantal wegen is juist relatief 
laag. De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk indien de (ruime) 
blokverkaveling wordt gerespecteerd. Daarnaast moet er aandacht 
zijn voor behoud en aanleg van robuuste beplantingen.

Lust en Leisure laag
De ontwikkeling is gelegen in een gebied dat omschreven is als 
“donkerte”. De ambitie is om gebieden aangeduid als donkerte 
(gebieden zonder overmatig kunstlicht) ten minste zo donker te 
houden of nog donkerder te maken. Dat houdt in dat er terughoudend 
om moet worden gegaan met nieuw aan te brengen verlichting van 
wegen en bedrijventerreinen. De voorgenomen ontwikkeling zal 
nauwelijks invloed hebben op de bestaande situatie.

3.2 Rood voor rood beleid

Het hoofddoel van de regeling is het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie vindt plaats 
door de sloop van (landschapontsierende) gebouwen enerzijds 
en het verkrijgen van een bouwrecht anderzijds. Hierbij moet 
voldaan worden aan de geldende ruimtelijk beleidskaders en de 
gemeentelijke welstandsnota (bebouwing). Er moet tenminste 
1000 m2 landschapsontsierende agararische bebouwing gesloopt 
worden om een bouwkavel toegekend te krijgen. 

Als tegenprestatie dient met de kwalitatieve inpassing in het land-
schap gewaarborgd te hebben met een landschapsplan. De gemeente 
geeft daarvoor randvoorwaarden aan en zal het kwaliteitsteam buiten-
gebied om advies vragen. In het plan is inzichtelijk gemaakt hoe de 
inpassing eruit ziet en welke kosten ermee gepaard gaan. Als richtlijn 
zijn de aspecten van de omgevingsvisie en de KGO gevolgd.
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(Links) Natuurlijke laag; het plangebied is omschreven als “dekzandvlakte en ruggen” en “beekdalen”. (Midden) Laag van Cultuurlandschap; plangebied is omschreven als “jonge heide- en broekontginnings-
landschap” tegen het “kampenlandschap” aan. (Rechts) Lust- en Leisurelaag: het gebied is als “Donkerte” weergegeven. (Bron: omgevingsvisie.nl)
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3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het 
bestaande landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het 
mogelijk om via een kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of 
niet in strijd is met elementen welke tot de casco behoren. Elementen 
als onderdeel uitmakend van de casco zijn in principe niet te verwijde-
ren. Op de afbeelding is te zien dat de casco een dubbele lijn laat zien 
waar slechts één relict van een houtsingel aanwezig is. De voorgeno-
men ontwikkeling kan doorgang vinden mits de lijn blijft behouden of 
wordt versterkt. 



...in balans met de natuur  -  17

Links: Een fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. (Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)



4. Uitgangspunten
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het verkrijgen van een bouwblok aan de Goudkampsweg.

Uitgangspunten gemeente Tubbergen:

- Het landschappelijk inpassen van de beoogde uitbreiding.
- Ontwikkeling conform Rood voor Rood en Casco beleid.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
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5. Het Plan
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De positionering van de bestaande schuren (D) parallel aan de 
Goudkampsweg is erg bepalend voor de inrichting  van het nieuwe 
erf. Naast de positie zijn ook de ingangen van het gebouw aan 
de zuidzijde erg bepalend. Door de bestaande bebouwing kan de 
beoogde woning op drie mogelijkheden rondom worden geplaatst. 
De woning kan ten westen, ten noordwesten en ten noorden van de 
schuur. Indien de woning westelijk zou worden gesitueerd ontstaat 
er een erf met de woning achter de schuur, wat uitgesloten is. Een 
woning wordt in principe niet achter de schuren gebouwd. 

Een woning parallel aan de Goudkampsweg, in het verlengde van de 
schuren, richting het noorden zal leiden tot een niet gestructureerd 
erf. Er is dan geen duidelijk verschil tussen hoofd- en bijgebouw. 
Door de woning ten noordwesten te situeren ontstaat de enige 
mogelijkheid om een erf te creëren. Alleen dan is goed duidelijk dat 
het gaat om een woning en een tweetal schuren. 

De robuuste elementen aan de zuidkant van het erf (A), langs de 
Springendalsebeek (C) en nabij de woning (E) blijven behouden. 
De bomen van de voormalige houtsingel (B) worden behouden 
en uitgerasterd ter berscherming. Een tweetal bomen worden 
gekapt vanwege de vitaliteit enerzijds en de positionering van de 
woning anderzijds. Gezien het landschap heeft versterking geen 
meerwaarde. De bomen in het zuidelijke element (A) worden 
versterkt om met name in de toekomst het robuuste karkater te 
behouden. 

De toegang tot het erf (M) kan aan beide kanten. Er ontstaat een 
zakelijk inrit en een inrit naar de woning. Het materiaal heeft een 
groter formaat dan de verharding rondom de woning (I en J) en is 
qua kleurstelling of legpatroon afwijkend van de parkeerplaatsen 
(K). Het erf krijgt structuur door aan de noordzijde en de zuidzijde 
een gedeelte beukenhaag (G) aan te brengen. Het zicht op het 
westen blijft juist open. In de tuin wordt een solitaire eik (H) geplant 
om in de toekomst beeldbepalend voor het erf te worden. Aan de 
voorzijde van het erf verbindt een fruitgaard (F) het erf en geeft 
structuur. De kleine weide (L) aan de westkant blijft beschikbaar 
voor wat kleinvee.

Verklaring algeheel plan op de rechterpagina:
A  Te behouden en versterken bos
B  Uit te rasteren eiken
C  Springendalsebeek
D  Bestaande schuren
E  Nieuw te bouwen woning
F  Hoogstam fruitboomgaard
G  Beukenhaag
H  Solitaire eik
I   Verharding rondom woning
J  Terras
K  Parkeerplaatsen
L  Weide voor kleinvee
M Erfverharding
N Raster
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Algeheel plan erf Oldekamp schaal 1:500. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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6. Maatregelen
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Om de landschappelijke inpassing voor het nieuwe erf te realiseren 
zijn er een aantal maatregelen nodig. De maatregelen zijn opgesomd.

A Versterken van bestaand bos
In de huidige situatie van het bos moeten twee dode bomen gekapt 
worden. Daarnaast kunnen er drie nieuwe bomen geplant worden 
om het bos weer te versterken. 

B Uitrasteren van drie eiken. 
Om de eiken te beschermen, worden de eiken uitgerasterd. Het 
raster is vierkant en heeft gelijke zijden van 3 meter. De palen zijn 
gekloofde eiken palen.

F Aanplanten hoogstamfruitboomgaard
Er wordt een nieuwe fruitgaard aangeplant met 9 hoogstam 
fruitbomen. Het gaat om appels, peren en pruimen waarbij alleen 
oude rassen worden gebruikt met een kwaliteit van 8-10. De bomen 
worden voorzien van twee boompalen voor de stevigheid.

G Aanplanten van beukenhaag
Zowel aan de noordkant (44 meter) als aan de zuidkant (24,5 meter) 
wordt een nieuwe haag aangeplant. De beuken 60-80 worden 
aangeplant met 5 stuks op een strekkende meter. Totaal worden er 
circa 340 beuken aangeplant.

H Aanplant solitaire boom
In de tuin wordt een solitaire eik aangeplant met de kwaliteit 14-16. 

De boom wordt voorzien van twee boompalen.

I / J / K / M Verharding
Rondom het erf worden diverse verhardingen aangebracht waarbij 
er minstens een verschil is tussen het inrit, de parkeerplaatsen en 
de verharding rondom de woning. Het moet passen bij de landelijke 
omgeving door materiaal of kleur gebruik.

N Aanbrengen raster
Het aanbrengen van een raster bestaande uit gekloofde eiken 
houten palen.
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Algeheel plan erf Oldekamp niet op schaal. (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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7. Kostenopzet
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De tabel op de rechterpagina maakt de kosten inzichtelijk voor de uit 
te voeren werkzaamheden. Totaal wordt er € 4629,50 geïnvesteerd.
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De kostenberekening voor de inpassing van het landschap.
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Bijlage 5  Noordegraafsingel 16 inrichtingsschets

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
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Bijlage 6  Ootmarsumseweg 226 inpassingsplan

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Status: ontwerp / 05-11-2015  Rho Adviseurs  B.V.
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Inrichtingsschets KGO-Landschapsplan  
Ootmarsumseweg 228 Fleringen 
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Situatie en dwarsprofielen Molenbeek  
door Waterschap Vechtstromen 
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Bijlage 7  Vinckenweg 17 inpassingsplannen

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015



landschapsvormgeving

www.hanninkadvies.nl

www.erwinmeinders.nl

Project:
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Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

Rood voor Rood ‘Hemmer’
Fam. Hemmer
Vinckenweg 17
7678 TA Geesteren

DO
1
A3
Kaart is noordgericht

N. Hannink i.o.v. Erwin Meinders b.b.
09-06-2014 gew. 09-10-2014
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1:1000
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18

17

TBG02K 09679G0000

TBG02K 07227G0000

TBG02K 04402G0000

2G0000

TBG02K 08941G0000

TBG02K 09678G0000

4585

6453

4586

Vinckenweg

B
r
e
e
m
h
a
a
r
s
w
e
g

A B

C

D

F

E

G

H

I

M

J

L

K

N

O

18

17

TBG02K 07227G0000

TBG02K 04402G0000

TBG02K 08942G0000

TBG02K 08941G0000

TBG02K 09678G0000

4585

6453

4586

Vinckenweg

B
r
e
e
m
h
a
a
r
s
w
e
g

A B

C

D

F

E

G

H

I

M

J

L

K

N

O

A: Bestaande woning en bijgebouwen

B: Siertuin

C: Gedeeltelijk nieuw aan te brengen haag

D: Aangrenzende weide

E: Locatie van voormalige kuilvoerplaten inrichten als 
 kleine weide.

F: Achterstallig onderhoud in houtwal wegnemen. Enkele  
 overstaanders sparen en wallichaam doorplanten met  
 inheems sortiment.

G: Bestaand bos waar nodig ontdoen van achterstallig 
 onderhoud.

H: Bestaande berm

I Erf verharding (gedeeltelijk onverhard)

J Gras

K Locatie nieuwe woning

L Bestaande fruitgaard

M Bestaande laan (Amerikaanse eik) richting huisnummer  
 18

N Bestaand bos met zwaar achterstallig onderhoud.  
 Excoten in fasen wegnemen (o.a. ter bescherming van  
 laanbeplanting). Een aantal overstaanders sparen en  
 waar mogelijk met inheems assortiment doorplanten.

O Erfverharding rondom nieuwe woonerf. Door de  
 gekozen opzet wordt het voormalige over-de-weg-erf  
 benadrukt.

Voor onderbouwing van de hiernaast opgestelde landschap-
pelijke inpassing wordt verwezen naar het opgestelde rapport 
“landschappelijke inpassing rood voor rood erf Hemmer”.
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Bijlage 8  Hardenbergerweg 75 inpassingsplan

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015



landschapsvormgeving

www.hanninkadvies.nl

www.erwinmeinders.nl

Project:
Naam:
Adres:
Postcode:

Status:
Aantal pag.:
Formaat:
Noord:

Getekend:
Datum:
Gecontroleerd:
Schaal:

Rood voor Rood ‘Hemmer’
Fam. J. Hendriks
Hardenbergerweg 75
7678 VR Geesteren

VO
1
A3
Kaart is noordgericht

N. Hannink i.o.v. Erwin Meinders b.b.
04-07-2014 gew. 09-10-2014
NH
1:1000

Nieuwe situatie erf Hendriks
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A: Bestaande woning

B: Bestaande schuren

C: Te handhaven eik

D: Nieuw aan te planten hakhoutbosje. Bosje wordt 
 onderhouden door periodiek (7-12 jaar) de beplanting 
 algeheel af te zetten. Een doorgaande eik kan gespaard 
 worden om in de toekomst massa te verkrijgen. Het  
 bosje wordt inheems ingeplant met onder andere Eik,  
 Berk, Gelderse roos en Hazelaar.

E: Nieuw aan te planten bomengroep. Door de aanplant 
 van drie inheemse zomereiken wordt er een waarde-
 volle bomengroep naar de toekomst gecreëerd. Er is  
 bewust gekozen voor een bomengroep om enigszins  
 verbinding te houden met de woning. Een massief  
 element zou het erf definitief opdelen. Door geen  
 element te plaatsen zou de openheid verstrekt worden  
 waardoor er een (te grote) afstand ontstaat.

F: Aanwezige houtsingel. Achterstallig onderhoud 
 wegnemen door 12 exemplaren te zagen. 
 17 exemplaren behouden en waar mogelijk het 
 element doorplanten met inheems bosplantsoen.

G: Bestaande houtsingel (F) verlengen met circa 25 meter 
 met inheems bosplantsoen als Eik, Gelderse roos, 
 Meidoorn en Hazelaar.

H: Aanwezige houtwal. Achterstallig onderhoud 
 wegnemen door 13 exemplaren te zagen. 
 4 exemplaren behouden en waar mogelijk het 
 element doorplanten met inheems bosplantsoen.

I Aanleggen van 35 meter houtsingel in verlengde van  
 houtwal (H). De houtsingel wordt inheems ingeplant  
 met onder andere Eik, Berk, Gelderse roos en Hazelaar.
 De verbinding is gewenst om het erf onderdeel uit  
 te laten maken van het landschap en om een   
 oorspronkelijk element te herstellen.

J Weiland

K Kuilvoer

L Bestaande houtwal

M Bestaande houtwal

N Toegangsweg / erfverharding
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Bijlage 9  Rood voor rood Vinckenweg en Hardenbergerweg

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015
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ROOD-VOOR-ROOD 

Vinckenweg 17 en 
Hardenbergerweg 75 te 
Geesteren 

 

Opdrachtgever(s): Familie J.F. Hemmer 
 
  
Adres: Vinckenweg 17 
 7678 TA  GEESTEREN 
   
Rapportnummer: 716-1 

 

Datum: 5 december 2014 
 
Opgesteld door: ing. T. Schoolkate en ing. J.A. Jannink 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraaf gemeente:      Paraaf rechthebbende: 



december| 2014 |                  Rood-voor-Rood Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 te Geesteren |  

Bureau Takkenkamp  |                                                                                                                    3| 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding 4 

Objectbeschrijving en beleidskader 5 

2.1 Ligging en omvang 5 

2.2 Landschapskarakteristiek 6 

2.3 Beleidskader 7 

Uitgangspunten uitwerking rood-voor-rood 10 

3.1 Te slopen opstallen 10 

3.2 Te bouwen woning 11 

Investeringen ruimtelijke kwaliteit 13 

4.1 Investeringen 13 

Financiële verantwoording 17 

Bijlagen 18 

Bijlage 1: Taxatie gecorrigeerde vervangingswaarde Vinckenweg 18 

Bijlage 2: Taxatie gecorrigeerde vervangingswaarde Hardenbergerweg 18 

Bijlage 3: Offertes asbestsanering 18 

Bijlage 4: Taxatie bouwkavel Vinckenweg 18 

Bijlage 5: Landschappelijke inpassing Vinckenweg 18 

Bijlage 6: Landschappelijke inpassing Hardenbergerweg 18 

 

 

  



december| 2014 |                  Rood-voor-Rood Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 te Geesteren |  

Bureau Takkenkamp  |                                                                                                                    4| 

HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

De familie Hemmer is eigenaar van het perceel aan de Vinckenweg 17 te 
Geesteren en is voornemens de landschapsontstierende schuren op dit 
perceel te slopen. De te slopen schuren hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van 556 m2. Naast sloop van de schuren op het erf aan de 
Vinckenweg wenst Hemmer de landschapsontsierende schuren op het erf 
aan de Hardenbergerweg 75 te Geesteren te slopen. Op dit erf is 655 m2 
aan landschapsontsierende gebouwen aanwezig. De totale oppervlakte van 
alle te slopen gebouwen op beide erven gezamenlijk is 1.211 m2. Op beide 
erven blijven de bestaande woning en de aanwezige karakteristieke schuren 
behouden. In ruil voor afbraak van de landschapsontsierende gebouwen en 
investering in ruimtelijke kwaliteit wordt geopteerd voor de nieuwbouw van 
een compensatiewoning op het perceel aan de Vinckenweg.  

 
Een eerste verkenning heeft uitgewezen dat een rood-voor-rood initiatief 
hier in technische zin mogelijk is (voldoende vierkante meters 
landschapsontsierende bebouwing). De gemeente Tubbergen is in principe 
bereid om mee te werken aan rood-voor-rood op deze locatie, in haar brief 
van 22 april 2014 is de principemedewerking door de gemeente kenbaar 
gemaakt. In voorliggend plan wordt het rood-voor-rood project nader 
uitgewerkt, het plan dient als basis, voor de tussen de familie Hemmer en 
de gemeente Tubbergen, te sluiten overeenkomst. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het object en het beleidskader nader omschreven. In 
hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten van het rood-voor-rood plan voor 
deze locatie nader uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden de investeringen in 
ruimtelijke kwaliteit toegelicht en hoofdstuk 5 wordt gevormd door de 
financiële onderbouwing van het verzoek. 
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HOOFDSTUK 2 

Objectbeschrijving en 
beleidskader 

 

2.1 Ligging en omvang 

In deze rood voor rood-aanvraag zijn twee erven betrokken, te weten het 
erf van de familie Hemmer aan de Vinckenweg 17 te Geesteren en het erf 
van de familie Hendriks aan de Hardenbergerweg 75 te Geesteren. Het 
perceel Vinckenweg 17 ligt net ten noordwesten van Geesteren. Het 
perceel Hardenbergerweg 75 ligt ten oosten van Geesteren, aan de 
provinciale weg N343. Op onderstaande kaart (figuur 1) wordt de ligging 
van beide objecten weergegeven. De luchtfoto‟s in figuur 2 geven de 
huidige situatie weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vinckenweg 17                Hardenbergerweg 75 

 

Figuur 2,  
Huidige 
situatie 

Figuur 1, 
Ligging in de 

regio 



december| 2014 |                  Rood-voor-Rood Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 te Geesteren |  

Bureau Takkenkamp  |                                                                                                                    6| 

2.2 Landschapskarakteristiek 

Landschappelijke ontwikkeling Vinckenweg 
Het erf van de familie Hemmer komt voor het eerst voor op kaarten rond 
1930. Het erf is ontstaan in de periode dat men grootschalig de heide is 
gaan ontginnen. De ondergrond heeft dan ook bestaan uit heide. Het gaat 
om een absolute grens getuige het erf ten noordoosten (Vinckenweg 18) 
dat al voor 1900 in gebruik is genomen. Er was een minimale 
dekzandwelving waardoor dat erf de grens van het kampen- en 
hoevenlandschap vormt. Op het woonerf van de familie Hemmer, ten 
zuiden van de Vinckenweg, was een bos gelegen. Ten tijde van de 
ontginning heeft men een groot gedeelte van het bos ten zuiden van de 
Vinckenweg geveld om plek te maken voor de ontwikkeling van een 
woonerf. Aan de overzijde is ook een deel van het erf gebouwd al stonden 
daar alleen wat opstallen voor materiaal en opslag. Rondom de opstallen, 
tegen de bossen van het bestaande erf aan de Vinckenweg 18, heeft men 
een nieuw bos aangelegd. Het soortgebruik met voornamelijk grove den en 
eik wijst op een typisch ontginningsbosje. Het gebrek aan onderhoud heeft 
er voor gezorgd dat meerdere exoten de overhand hebben gekregen in het 
bos. 
 
Landschappelijke ontwikkeling Hardenbergerweg 
Net als veel andere erven in de omgeving is het erf van de familie Hendriks 
bijzonder oud. Het erf is zichtbaar op kaarten van 1848. De voorzijde van 
het erf (richting de Hardenbergerweg) behoort tot het kampen- en 
hoevenlandschap. De achterzijde is in het matenlandschap gelegen. Waar 
de Hardenbergerweg altijd de doorgaande route is geweest heeft het erf 
altijd aan een zandweg gelegen. Het was een soort verbindende route 
richting Manderveen. De weg scheidde de twee landschapstypen van elkaar. 
Aan de ene kant het hoevenlandschap, aan de andere kant het 
matenlandschap. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de schaalvergroting in 
de landbouw, hebben ertoe geleidt dat diverse wegen overbodig zijn 
geworden. Daarnaast werden wegen verlegd waardoor andere routes sneller 
en handiger werden. Ook de aantallen en de dichtheid van 
landschapselementen werden sterk verminderd. Vooral het matenlandschap 
is sterk achteruitgegaan. In de huidige situatie is nog een klein gedeelte van 
de voormalige route herkenbaar, onder andere door de beplanting die langs 
de gehele route moet hebben gestaan. Hoewel de agrarische functie 
inmiddels grotendeels verloren is gegaan is er nog wat ruimte voor enkele 
stukken vee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3, 
Topografische 
situatie rond 
1900 

Figuur 3, 
Topografische 
situatie rond 
1900 
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De huidige situatie Vinckenweg 
Het erf ligt exact op de overgang van het kenmerkende open landschap van 
de heideontginningen en de meer gesloten kampenlandschappen. Met name 
door de schaalvergroting is het landschap erg open geworden. Waar het 
aantal boscomplexen in de heideontginning toegenomen lijken te zijn, zijn 
zij juist afgenomen in het kampenlandschap. Aan de zuidzijde van de 
Vinckenweg op de locatie van het erf van Hemmer stond voor 1900 al een 
bos. Voor de ontwikkeling van het erf is het bos geveld, maar later weer 
gedeeltelijk aangeplant. Aan de overzijde van de Vinckenweg is rond 1930 
een bos aangeplant dat hoofdzakelijk uit naaldhout (grove den) en eik heeft 
bestaan. In een later stadium is er een fruitboomgaard aan het erf 
toegevoegd. Hoewel de situatie rondom het erf is veranderd is het 
landschap goed herkenbaar.  
 
Groen op het erf en in het landschap 
Het erf kent niet alleen veel gebouwen maar ook veel erfbeplanting. In het 
jonge ontginningslandschap streeft men naar robuust omzoomde, 
compacte erven. Zij moeten aansluiten op het rationele en grootschalige 
karakter van het landschap daar om heen. Het erf van Hemmer is een 
bestaand erf. De bestaande beplantingsgroepen zullen daarom waar 
mogelijk gehandhaafd, versterkt of verbeterd moeten worden. Gezien het 
bestaande erf en haar omgeving lijkt er niet of nauwelijks ruimte om nieuwe 
elementen aan te leggen. Her erf is min of meer volmaakt 
  
De huidige situatie Hardenbergerweg 
Met name door de schaalvergroting in de landbouw is het landschap erg 
open geworden. De hoogteverschillen in het kampenlandschap zijn over 
het algemeen nog herkenbaar, met name waar steilranden beplant zijn. Wel 
zijn veel houtsingels of houtwallen verdwenen en zijn onbeplante 
steilranden uitgevlakt. De landschapselementen rondom het erf van 
Hendriks zijn van grote cultuurhistorische waarde. Nagenoeg alle 
aanwezige elementen zijn op kaarten rond 1900 te herleiden. Ook de oprit, 
dat toegang biedt tot het erf vanaf de Hardenbergerweg heeft altijd dezelfde 
uniek vorm gehad. 
 
Groen op het erf en in het landschap 
In het kampenlandschap streeft men naar nieuwe elementen die de 
herkenbaarheid van het landschap versterken of herstellen. De bestaande 
landschapselementen zullen daarom waar mogelijk gehandhaafd, versterkt 
of verbeterd moeten worden. Met name langs de zandweg die 
oorspronkelijk verbinding had met de Bosweg, bestaan mogelijkheden om 
het e.e.a. te versterken. Daarnaast moeten erven weer onderdeel uitmaken 
van het omliggende landschap. Het huidige erf ligt relatief vrij, maar door 
de singel langs de zandweg te pareren, bestaat de kans om het erf opnieuw 
met het landschap te verbinden. 
 

2.3 Beleidskader 

Gemeentelijk en Provinciaal rood-voor-rood beleid 
In de partiële streekplanherziening, zoals in maart 2005 door de 
Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd, is aangegeven dat het 
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hoofddoel van de kaders voor rood voor rood met gesloten beurs het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied is. 
Uitgangspunt daarbij is de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen. Bij de 
sloop van bedrijfsgebouwen kan, onder voorwaarden, een bouwkavel voor 
een woning worden verkregen. De waarde van die bouwkavel dient, na 
aftrek van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde, 
te worden geïnvesteerd in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Als 
voorbeelden worden daarbij verbetering van de beeldkwaliteit, 
landschappelijke inpassing en realisering van nieuw groen genoemd.  
 
Het Streekplan Overijssel 2000+ is vervangen door de Omgevingsvisie 
Overijssel. De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 vastgesteld door 
Provinciale Staten van Overijssel. Naar aanleiding van monitoring en 
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen 
geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie en -verordening is op 3 juli 
2013 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2013 in 
werking getreden. 
 
In de Omgevingsvisie worden voor het buitengebied drie 
ontwikkelingsperspectieven geschetst. Deze geven richting aan nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven. De ontwikkelingen in deze gebieden zijn 
niet langer gebonden aan strikte regels van welke functie op welke plek 
moet plaatsvinden. Er wordt ruimte geboden aan economische dynamiek 
en de ruimtelijke kwaliteit. Naast de bescherming van kwaliteiten wil de 
provincie vooral ontwikkeling en dynamiek benutten voor duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat voor elke ontwikkeling de 
principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gelden.  
 
Naast de Omgevingsvisie is voor ontwikkelingen in de groene omgeving de 
“Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving” (bundeling van alle bestaande 
regelingen als rood voor rood, rood voor groen, vrijkomende agrarische 
bedrijfsbebouwing, landgoederen etc.) ontwikkeld. De KGO is een RO-
instrument en biedt ruimte aan nieuwe ontwikkelingen die niet passen in 
het bestemmingsplan mits deze een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving. Bij nieuwe en grootschalige ontwikkelingen 
moet behalve een goede landschappelijke inpassing van de ontwikkeling 
zelf (basisinspanning) een extra investering in de kwaliteit van de omgeving 
worden gedaan. Dit wordt gezien als een tegenprestatie voor de extra 
ontwikkelingsruimte die wordt geboden. Bij elke ontwikkeling moet de 
balans tussen geboden ontwikkelingsruimte en bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit worden bepaald. De gemeente is hiervoor als eerste 
verantwoordelijk. 
 
De gemeente Tubbergen heeft haar rood voor rood beleid vastgelegd in het 
„rood voor rood beleid 2011‟. Onder gelijktijdige intrekking van de oude 
regelingen “Rood voor rood met gesloten beurs in de gemeente 
Tubbergen” en “Vrijkomende agrarische gebouwen”, heeft de 
gemeenteraad van Tubbergen op 6 juni 2011 de beleidsnotitie “rood voor 
rood beleid 2011” vastgesteld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het 
bieden van een kader, waarbinnen de rood-voor-rood projecten kunnen 
worden uitgewerkt. Het geeft de randvoorwaarden in ruimtelijke en 
financiële zin aan. Hoofddoel van de gemeente Tubbergen is het verbeteren 
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van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Het voorliggende rapport 
geeft invulling aan het beleid zoals de gemeente Tubbergen dat voorstaat.  
 
Bestemmingsplan 
De objecten zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2006”, dat 
op 31 mei 2007 in werking is getreden. Ook geldt voor beide erven het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2006, partiële herziening inhoudsmaat 
woningen”.  
Het erf aan de Vinckenweg 17 heeft de bestemming “Agrarische 
bedrijfsdoeleinden”. De omliggende percelen zijn bestemd als “Bos en 
natuurgebied” en “Agrarisch gebied met landschappelijke waarde”. Het erf 
aan de noordkant van de Vinckenweg en het erf aan de zuidkant van deze 
weg vormen tezamen één bestemmingsvlak. Het erf aan de 
Hardenbergerweg 75 heeft ook de bestemming “Agrarische 
bedrijfsdoeleinden” en ook hier zijn de omliggende percelen bestemd als 
“Agrarisch gebied met landschappelijke waarde”. Figuur 4 geeft de 
verbeelding van het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de 
Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieuaspecten 
Bij het toepassen van de rood-voor-rood regeling wordt gestreefd naar een 
verantwoorde inpassing van de nieuw te bouwen woning en gevoelige 
functies nabij bedrijven. Een belangrijke factor bij het verbeteren en 
behouden van de ruimtelijke kwaliteit is een juiste afstemming tussen de 
verschillende functies in het buitengebied. 
 
In de situatie aan de Vinckenweg gaat het om de sloop van 
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen en het terugbouwen van een 
compensatiewoning. Eén van de voorwaarden voor deelname aan rood 
voor rood is dat omliggende (agrarische) bedrijven niet mogen worden 
gehinderd in de bedrijfsvoering als gevolg van de komst van een of 
meerdere woningen. In de omgeving van het erf van de familie Hemmer 
liggen meerdere agrarische bedrijven. Dit zijn voornamelijk extensieve 
bedrijven waarvoor een vaste afstandsnorm van 50 meter geldt. Deze 
agrarische bedrijven ondervinden geen belemmeringen bij een wijziging van 
het bestemmingsplan. Omdat rondom de locatie ook meerdere 
burgerwoningen gelegen zijn die reeds een belemmering zouden kunnen 
vormen voor omliggende bedrijven kan geconcludeerd worden dat het 
bouwen van de compensatiewoning aan de Vinckenweg, deze agrarische 
bedrijven niet (extra) zal belemmeren. 

Figuur 4, 
Verbeelding van 
het vigerende 
bestemmingsplan 
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HOOFDSTUK 3 

Uitgangspunten 
uitwerking rood-voor-
rood  

3.1 Te slopen opstallen 

Op het perceel aan de Vinckenweg 17 te Geesteren bevinden zich behalve 
de voormalige agrarische bedrijfswoning meerdere schuren. Eén van de 
schuren is karakteristiek en zal vanwege haar uitstraling behouden blijven. 
Er is ongeveer 556m² aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing 
aanwezig die in het kader van rood voor rood worden gesloopt. Het gaat 
hier om een kapschuur, garage, machineberging, veeschuur en een gedeelte 
van de boerderij waar ook vee in werd gehouden. Op onderstaande 
afbeelding is weergegeven welke gebouwen gesloopt dan wel behouden 
blijven op het erf aan de Vinckenweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het perceel aan de Hardenbergerweg 75 te Geesteren is eveneens 
sprake van een bestaande woning met een aantal schuren. Op dit erf 
worden de volgende gebouwen gesloopt: kantine/werkplaats (voormalige 
boerderij), veeschuur, berging, werkplaats, twee paardenstallen, 
vleesvarkensstal en een jongveeschuur. De landschapsontsierende opstallen 

Figuur 5,  
Te slopen en te 

behouden 
opstallen 
Vinckenweg 
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hebben een totale oppervlakte van ongeveer 665 m². De bestaande woning 
en twee karakteristieke schuren blijven behouden. Onderstaande figuur 
geeft weer welke gebouwen op het erf aan de Hardenbergerweg worden 
gesloopt of behouden zullen blijven.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gecorrigeerde vervangingswaarde van de opstallen is bepaald door twee 
onafhankelijke taxateurs van Dienst Landelijk Gebied; dhr. H.J.B. Tijink en 
dhr. G.G.H. Vermaat. De totale gecorrigeerde vervangingswaarde van de te 
slopen opstallen bedraagt € 112.518,-. 30% van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde (€ 33.755,-) wordt ten laste van het project gebracht. In 
bijlage 1 en 2 is de waardebepaling van de opstallen op beide erven nader 
omschreven.  

 
Sloopkosten 
De sloopkosten zijn in de rood-voor-rood regeling genormeerd op € 25,-   
per vierkante meter. In totaal wordt er 1.211 m² aan gebouwen gesloopt in 
het kader van de rood-voor-rood regeling. De te slopen stallen zijn vervuild 
met asbest. Op basis van een onafhankelijk uitgevoerde asbestinventarisatie 
is een gespecificeerde offerte voor de asbestsanering opgevraagd. De 
asbestsanering bedraagt € 32.670,- inclusief btw (€ 27.000,- ex. btw). 
Tezamen met de asbestinventarisatie à € 1.421 inclusief btw wordt er een 
bedrag van € 34.091,- aan asbestsanering opgenomen.  In bijlage 3 zijn de 
offertes voor asbestsanering opgenomen. 
 

3.2 Te bouwen woning 

Op de erven aan de Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75 worden 
gebouwen gesloopt die worden ingebracht in de rood-voor-rood-regeling. 
De bouw van de compensatiewoning wordt voorgesteld aan de overzijde 

Figuur 6,  
Te slopen en te 
behouden opstallen 
Hardenbergerweg 
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van het erf aan de Vinckenweg 17. Dit voorstel is besproken in het 
Kwaliteitsteam Dinkelland-Tubbergen, en akkoord bevonden. 
 
Aan de overzijde van de weg, tegenover het erf aan de Vinckenweg 17, 
wordt gedeeltelijk een nieuw erf ontwikkeld. Het erf maakte eerder 
onderdeel uit van het erf aan de Vinckenweg 17. In de nieuwe situatie 
worden de opstallen gesloopt en wordt er ruimte gemaakt voor een 
woonhuis met een maximale inhoud van 900 m³ en een nieuw bijgebouw 
van 100 m². Hoewel de oorspronkelijke functie van het zogeheten „over-de-
weg-erf‟ verdwijnt is de gedachte overeind gebleven door de nieuwe 
woning centraal tegenover de bebouwing van het erf aan de Vinckenweg 17 
te situeren. Ondanks dat het gaat om een dubbele bewoning (woning met 
inwoning) is er gekozen voor één centraal oprit om het oorspronkelijke 
„over-de-weg- erf‟ te benadrukken. Om de hoofdas van de nieuwe woning 
te versterken is de voorzijde aangekleed met twee plantvakken waarin 
gekozen kan worden voor een soort als hortensia, opgevangen door een 
beukenhaag. Rondom het erf blijft er vrijheid en ruimte over om de 
erfverharding en de siertuin uit te werken op detailniveau. Het omliggende 
bos, rondom het nieuwe erf, moet ontdaan worden van zwaar achterstallig 
onderhoud. Talloze exoten hebben de overhand gekregen. Exoten en 
minder vitale bomen dienen verwijderd te worden. Het bos wordt daarmee 
transparanter om de kans op ondergroei beter mogelijk te maken.  
 
Het erf kent een bijzonder cultuurhistorische opzet. Mede door de 
scheiding van de Vinckenweg valt het erf in twee delen. Er is sprake van 
een „over-de-weg-erf‟. Bij een nieuwe landschappelijke inpassing dienen 
bestaande houtopstanden waar mogelijk behouden te blijven. In hoofdstuk 
4 wordt de landschappelijke inpassing van beide erven nader toegelicht.  
 
De waarde van de bouwkavel is bepaald door twee onafhankelijke taxateurs 
van Dienst Landelijk Gebied; dhr. H.J.B. Tijink en dhr. G.G.H. Vermaat. 
De waarde van de kavel is vastgesteld op € 110.000,-. De inbrengwaarde 
van de ondergrond bedraagt € 15.000,-. Het taxatierapport van de 
bouwkavels is als bijlage 4 opgenomen. 
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HOOFDSTUK 4 

Investeringen 
ruimtelijke kwaliteit  

Door de sloop van de opstallen en sanering van de aanwezige asbest, wordt 
een grote ruimtelijke kwaliteitsslag gemaakt. Binnen de begroting is geen 
ruimte om naast de sloop van de opstallen overige investeringen in 
ruimtelijke kwaliteit te plegen. Desalniettemin zijn de gewenste 
investeringen wel opgenomen in dit rapport.  Op basis van het advies van 
het kwaliteitsteam en de wensen van de familie Hemmer en familie 
Hendriks heeft landschapsontwerper N. Hannink voor beide erven een 
inrichtingsschets gemaakt, de landschappelijke inpassing wordt toegelicht in 
de volgende alinea.  
 

4.1 Investeringen 

Maatregelen Vinckenweg 
De situatie aan de Vinckenweg transformeert met name door de sloop van 
diverse opstallen. De woonboerderij en een naastgelegen opstal blijven 
behouden. Aan de westelijke zijde wordt een kuilvoerplaat geruimd voor de 
komst van een kleine weide. Het bestaande erf is ontwikkeld tijdens de 
ontginning van de heide. Er is daardoor in het verleden reeds aandacht 
geweest voor de aanleg van robuuste elementen die het erf verbinden met 
het omliggende open landschap. Er is geen aanleiding om 
landschapselementen te verwijderen of nieuw aan te leggen. Wel verdienen 
de elementen de aandacht om herstelt te worden. Waar mogelijk dienen 
exoten verwijderd te worden en kunnen elementen aangevuld worden met 
nieuwe inheemse beplanting. Een groot gedeelte van het bestaande erf 
wordt bij de weide worden aangetrokken. De siertuin wordt omkadert door 
een gedeeltelijk nieuw aan te planten beukenhaag. De erfverharding/ 
toegang van het erf blijft gelijk aan de huidige situatie. Op het erf blijft er 
wat vrijheid en ruimte over om eventueel in de toekomst wat fruitbomen 
aan te planten. De sloot / berm aan de zuidelijke kant blijft ongewijzigd. In 
de tabel hieronder worden de kosten per maatregel weergegeven. De letters 
komen overeen met de letter op de inrichtingsschets. De inrichtingsschets 
van het erf van de familie Hemmer wordt weergegeven op pagina 15. 
 

Maatregelen erf Vinckenweg
Letter Maatregelen Kosten

B/C Siertuin inrichten en aanplant beukenhaag rondom € 1.500,00

E Verwijderen kuilvoerplaten € 2.000,00

F Bestaande houtwal ontdoen van exoten € 2.500,00

F Aanplant eik, berk, hazelaar en gelderse roos € 900,00

G Achterstallig onderhoud erfbos € 2.500,00

M/N Verwijderen exoten, gefasseerd ivm behoud beplanting buren

             en eventueel waar nodig aanplant inheemse soorten € 5.000,00

Totale kosten voor bovengenoemde maatregelen: € 14.400,00
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Maatregelen Hardenbergerweg 
Door de sloop van diverse opstallen aan de Hardenbergerweg 75 ontstaat 
er een behoorlijke transformatie op het erf. Het bebouwd oppervlak wordt 
namelijk verkleind tot een woning en twee opstallen. De afstand tussen de 
gebouwen onderling neemt daartoe naar verhouding toe. De aanwezige eik, 
de aanleg van een hakhoutbosje en de aanleg van een bomengroep moeten 
die verhouding esthetisch terug dringen. Met name door de bestaande eik 
en de nieuw aan te planten bomengroep moet het erf samenhangend 
blijven. Door de aanplant van de bomen kan het erf immers wel worden 
ervaren door de bomen op te kronen, maar zorgt de kroon van de boom 
voor verbinding van de gebouwen. De houtsingel aan de zuidoostelijke 
kant kan versterkt worden. Door de houtsingel te verlengen wordt het 
algehele plangebied meer besloten. De solitaire eik die verderop staat blijft 
behouden. De houtwal langs de zandweg kan worden versterkt en verlengd. 
Niet alleen wordt het landschap daardoor beter herkenbaar, er wordt 
daardoor ook een gedeelte cultuurhistorie hersteld. Bovendien maakt het 
erf door de ingreep weer onderdeel uit van het landschap. Het weiland zal 
in volume toenemen door het verdwijnen van de bebouwing. De kuilplaten 
blijven gehandhaafd net als de omliggende landschapselementen. Deze 
elementen zijn niet in eigendom, maar dragen wel bij aan het gesloten 
karakter van het plangebied. De oprit vanaf de Hardenbergerweg blijft 
ongewijzigd. In de tabel hieronder worden de kosten per maatregel 
weergegeven. De letters komen overeen met de letter op de 
inrichtingsschets, deze wordt op pagina 16 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De landschappelijke inpassing is voor beide erven uitgewerkt in een 
rapportage, opgesteld door de heer N. Hannink. De rapporten zijn als 
bijlage 5 (landschappelijke inpassing Vinckenweg) en bijlage 6 
(landschappelijke inpassing Hardenbergerweg 75) bijgevoegd. 
 

Maatregelen erf Hardenbergerweg
Letter Maatregelen Kosten

D Aanplant hakhoutbosje:

30 x eik, maat 60-100 € 60,00

30 x berk, maat 60-100 € 60,00

30 x gelderse roos, maat 60-100 € 60,00

30 x hazelaar, maat 60-100 € 60,00

D Nieuw aan te planten bomengroep:

3 x eik, maat 14-16 € 525,00

F Achterstallig onderhoud houtsingel € 2.500,00

G Verlengen van de houtsingel (F) met inheemse beplanting:

25 x eik, maat 60-100 € 50,00

25 x gelderse roos, maat 60-100 € 50,00

25 x hazelaar, maat 60-100 € 50,00

H Achterstallig onderhoud houtsingel € 1.000,00

I Verlengen van de houtsingel met inheemse beplanting:

35 x eik, maat 60-100 € 70,00

35 x gelderse roos, maat 60-100 € 70,00

35 x hazelaar, maat 60-100 € 70,00

Totale kosten voor bovengenoemde maatregelen: € 4.625,00
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HOOFDSTUK 5 

Financiële 
verantwoording 

In dit hoofdstuk zijn de te plegen investeringen in ruimtelijke kwaliteit 
financieel samengevat. In hoofdstuk 4 is een nadere toelichting gegeven op 
de verschillende posten. 
 
 
 

 
 
Uit bovenstaand schema blijkt een tekort van € 52.146,-. Er wordt gekeken 
of dit tekort kan worden aangevuld vanuit het gemeentelijk 
landschapsfonds.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekenschema Rood-voor-Rood familie Hemmer

Kosten Opbrengsten

Omschrijving Aantal € /eenheid bedrag bedrag

getaxeerde waarde bouwkavel 1 110.000 110.000

inbrengwaarde bouwkavel 1 15.000 15.000

30 % gecorrigeerde vervanginswaarde 33.755

sloopkosten genormeerd 1211 25 30.275

asbestsanering 34.091

advieskosten (landschapsplan, rentmeester) 25.000

leges rood voor rood-overeenkomst 3.000

taxaties i.o.v. gemeente 1.500

advies kwaliteitsteam i.o.v gemeente 500

maatregelen erf Vinckenweg 14.400

maatregelen erf Hardenbergerweg 4625

(alle bedragen inclusief BTW) Totalen 162.146 110.000
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Bijlagen 

Bijlage 1: Taxatie gecorrigeerde vervangingswaarde Vinckenweg 

Bijlage 2: Taxatie gecorrigeerde vervangingswaarde Hardenbergerweg 

Bijlage 3: Offertes asbestsanering 

Bijlage 4: Taxatie bouwkavel Vinckenweg 

Bijlage 5: Landschappelijke inpassing Vinckenweg 

Bijlage 6: Landschappelijke inpassing Hardenbergerweg 

 
 





 
 

BIJLAGE 10
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Bijlage 10  Ootmarsumseweg 281-283 ontwikkelingsplan

bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Status: ontwerp / 05-11-2015  Rho Adviseurs  B.V.



   KGO Bedrijfsontwikkelingsplan 
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Inleiding 

Het bedrijf Jowat Industriële lijmen is voornemens haar bedrijfsvoering op haar perceel Ootmarsumseweg 

283 te Fleringen te optimaliseren. Hiervoor is op 10 december 2012 een nieuw bestemmingsplan 

vastgesteld, waardoor de bedrijfsruimte van het naastgelegen voormalige garagebedrijf bij de 

bedrijfsruimte van Jowat gevoegd kon worden. De bij het garagebedrijf behorende bedrijfswoning is 

daarbij omgezet naar een burgerwoning. Behalve deze op zich vreemde situatie (een burgerwoning pal 

naast een bedrijfsbestemming, beide in eigendom bij dezelfde eigenaar) bestaat er bij Jowat nog een 

sterke behoefte (noodzaak) om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De bedrijfsvoering van het 

bedrijf ten aanzien opslag – welke nu verspreid is over meerdere locaties – kan namelijk een stuk 

efficiënter; graag zou ze deze voor een groot deel gecentraliseerd zien, en wel op haar perceel in 

Fleringen. Bovendien mist het bedrijf op haar perceel in Fleringen een laadluifel. 

 

In april 2013 is middels een principeverzoek dan ook medewerking gevraagd aan de gemeente 

Tubbergen om een nieuwe opslaghal en laadluifel op het perceel te mogen realiseren. In haar 

antwoordbrief hierop heeft de gemeente Tubbergen aangegeven dat zij in principe bereid is medewerking 

te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijfsoppervlak ten behoeve van de uitbreiding van de 

bedrijfsbebouwing, echter onder de voorwaarde dat vooraf een situatietekening en inrichtingsschets ter 

goedkeuring aan de gemeente worden overgelegd.  

 

De burgerwoning (i.c. de voormalige bedrijfswoning van het naastgelegen voormalige garagebedrijf) is in 

de huidige situatie voor een groot deel omringd door de bedrijfsbebouwing van Jowat. Vanuit ruimtelijk 

oogpunt, maar zeker ook vanuit bedrijfsmatig oogpunt en vanuit het oogpunt van woonbeleving is 

verplaatsing van deze woning dan ook wenselijk. Aanvullend op het principebesluit van de gemeente 

Tubbergen over de beoogde uitbreiding van het bouwvlak ten behoeve van een opslaghal en laadluifel 

heeft er dan ook overleg plaatsgevonden over de verplaatsing van deze burgerwoning naar de zuidzijde 

van de Breemorsweg. Ook de gemeente Tubbergen heeft de logica en wenselijkheid van deze behoefte 

ingezien, en heeft dan ook uitgesproken bereid te zijn haar medewerking te verlenen aan deze 

verplaatsing, met toepassing van haar zogenaamde KGO-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).  

 

In onderhavig KGO Bedrijfsontwikkelingsplan zijn de plannen van Jowat en de gemeentelijke 

randvoorwaarden geïntegreerd in een totaalplan. Wanneer alle betrokken partijen akkoord zijn met dit 

KGO Bedrijfsontwikkelingsplan kan een KGO-overeenkomst worden gesloten. Daaropvolgend kan met 

een herziening van het bestemmingsplan vanuit planologisch oogpunt medewerking worden verleend aan 

de realisatie van de plannen van Jowat, waarna aansluitend de realisatiefase kan aanvangen.  

 

In dit KGO Bedrijfsontwikkelingsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op de huidige situatie, het 

ontwikkelingsplan, de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, het generieke beleid, de basisinspanning en de 

kwaliteitsimpuls, de berekening van de KGO-investering en het erfinrichtingsplan. 

 

Huidige situatie  

Het bedrijf Jowat Industriële lijmen is gevestigd aan de Ootmarsumseweg 283 te Fleringen. Zoals gezegd 

is in het bestemmingsplan ‘Fleringen, Ootmarsumseweg 281-283’ (vastgesteld op 10 december 2012) de 

bedrijfsbebouwing van het voormalige garagebedrijf toegevoegd aan het bedrijfsperceel van Jowat en is 

deze voormalige bedrijfswoning (van het garagebedrijf) hierbij omgezet naar een burgerwoning. Op het 

huidige bedrijfsperceel van Jowat bevindt zich een karakteristieke ontginningsboerderij die wordt gebruikt 

als bedrijfsgebouw en ook binnen de bedrijfsbestemming valt. Daarnaast bevindt zich op het voorterrein 

van het erf “de genoemde burgerwoning”, aan de noordoostelijke kant een ronde paardenbak en een 

kleine mestopslag en aan de noordzijde van het erf, achter de bebouwing, wordt geparkeerd. Zie 
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onderstaande luchtfoto voor de huidige situatie van het erf en een uitsnede van het bestemmingsplan 

(figuur 1). 

 

   
Figuur 1 – Luchtfoto huidige situatie erf Ootmarsumseweg 281 - 283 te Fleringen (Bing maps) en uitsnede 

bestemmingsplan (Ruimtelijke plannen) 

 

In de huidige situatie worden binnen de bestaande bedrijfsbebouwing lijmen opgeslagen die niet 

explosiegevoelig of brandbaar zijn. Een deel van de lijmen bevat het bestanddeel aromaatvrije lichte 

benzine, reden waarom het in een kluis moet worden opgeslagen. Binnen de bestaande 

bedrijfsbebouwing is een kluis aanwezig die aan alle veiligheidseisen voldoet. Een ander soort lijmen, de 

risicogevoelige soorten, wordt buiten de gemeente Tubbergen opgeslagen. Deze categorie lijmen maakt 

geen deel uit van de planontwikkeling: deze blijven op deze externe opslaglocatie speciaal geschikt voor 

opslag van gevaarlijke stoffen.  

 

In Oldenzaal huurt Jowat, in een opslagcentrum, opslagruimte waar momenteel ook niet-brandbare 

lijmen worden opgeslagen. Elke dag rijdt er personeel naar deze locatie waardoor er veel (onnodige) 

kosten worden gemaakt in het transport en de afstemming bij de op twee locaties verspreide opslag. 

 

Het ontwikkelingsplan 

Zoals gezegd is Jowat Industriële lijmen voornemens de bedrijfsvoering op haar perceel aan de 

Ootmarsumseweg te Fleringen te optimaliseren. De nieuw te bouwen opslaghal ten behoeve van extra 

opslagruimte voor niet-brandbare lijmen wordt volgens plan op het noordoostelijke deel van het perceel 

gesitueerd. De nieuwe hal krijgt een oppervlakte van 749 m2 en komt geheel binnen het bouwvlak van de 

huidige bedrijfs-bestemming te liggen. Voor optimaal werkgemak en een zorgvuldige werkwijze met 

betrekking tot de lijmen wordt er tevens een laadluifel gerealiseerd. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt 

om, ongeacht de weersomstandigheden, efficiënt en zorgvuldig te laden en lossen. Deze laadluifel krijgt 

een oppervlakte van 181 m2 en wordt tussen de bestaande bedrijfsbebouwing en nieuw te realiseren 

opslaghal gebouwd, eveneens binnen het bouwvlak van de huidige bedrijfsbestemming. Zie onderstaande 

figuur 2 (in groot formaat als bijlage toegevoegd) voor een weergave van de beoogde situatie. 
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Figuur 2 –  Beoogde situering van de woning en indeling van het erf (Building Design Architectuur BV) 

 

Door de ontwikkelingsplannen van Jowat zal de werkgelegenheid op de betreffende locatie toenemen. 

Daarbij is Jowat, door de optimalisatie van de bedrijfsvoering, tevens voorbereid op de toekomst en alle 

gunstige effecten die deze met zich mee kunnen brengen. 

 

Naast uitbreiding van de bedrijfsbebouwing wordt de burgerwoning, welke momenteel nog gelegen is 

binnen het bouwvlak, verplaatst naar de zuidzijde van de Breemorsweg. Door deze verplaatsing komt 

niet alleen de woning beter tot zijn recht, maar ook het bedrijfsperceel van Jowat. Hierdoor kan namelijk 

een nieuwe entree worden gerealiseerd naar het bedrijfspand van Jowat. Het voorterrein dat nu een 

enigszins troosteloze indruk maakt, wordt bovendien opgewaardeerd met kwalitatief groen. Ook het 

parkeren voor klanten en andere bezoekers wordt op dit voorterrein gerealiseerd. Het parkeren voor 

personeel van Jowat blijft achter op het terrein plaatsvinden. De “openbare ruimte” aan zijde van de 

Breemorsweg zal daardoor niet belast worden. Hierdoor wordt er niet alleen een positieve impuls aan de 

herkenbaarheid van het bedrijf gegeven, maar ook aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.  

 

Naast de landschappelijke inpassing en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op en rondom het erf 

wordt ook flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande bebouwing van het bedrijf en in het uiterlijk 

van de nieuw te bouwen opslaghal. De karakteristieke ontginningsboerderij op het erf behoudt haar 

huidige functie als bedrijfsruimte en wordt gerestaureerd. Zowel bij de restauratie ervan als bij de nieuw 

te bouwen opslaghal is er aandacht voor kwaliteit en materiaalgebruik, waarbij het materiaalgebruik op 
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elkaar wordt afgestemd zodat t.z.t. alle gebouwen een gelijksoortige en bij elkaar horende uitstraling 

krijgen, wat als gevolg heeft dat er een samenhangend erf ontstaat. Onderstaande beelden (figuur 3, ook 

in groot formaat als bijlage bijgevoegd) geven de aangezichten van de toekomstige situatie weer.  

 

Met recht kan gesteld worden dat door deze opwaardering het gehele perceel van Jowat aan de 

Ootmarsumseweg 283 te Fleringen een enorme kwaliteitsimpuls ondergaat.  

 

 

 
Figuur 3 – Voor- en achtergevel uitbreiding en restauratie Ootmarsumseweg 283 (Building Design Architectuur BV) 

 

De realisatie van de opslaghal, de bouw van een laadluifel en het verplaatsen van de burgerwoning naar 

een locatie ten zuiden van de Breemorsweg passen zoals eerder gezegd niet binnen de huidige kaders 

van het bestemmingsplan. De genoemde realisatie en verplaatsing is echter wel mogelijk met toepassing 

van gemeentelijk beleid, namelijk de zogenaamde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Daar wordt 

hieronder verder op ingegaan. 

 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een gemeentelijk beleidsinstrument waarmee ruimte 

wordt geboden aan grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, mits aan 

bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor elke ontwikkeling in het buitengebied geldt reeds dat deze 

landschappelijk moet worden ingepast. Echter, wanneer sprake is van een grootschalige ontwikkeling, 

een ontwikkeling die niet past binnen de kaders van het bestemmingsplan, kan – onder voorwaarden - de 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing zijn; hierbij moet er náást de “normale” 

landschappelijke inpassing ook geïnvesteerd worden in de groene omgeving. Middels KGO kan dus 

ontwikkelingsruimte worden geboden indien daarvoor voldoende wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke 

kwaliteit van het buitengebied. Hierbij geldt dat er tussen de door de gemeente geboden 

ontwikkelingsruimte en de benodigde investering van het bedrijf in de ruimtelijke kwaliteit een balans 

dient te worden gevonden.  

 

Voor de toepassing van KGO in de situatie van Jowat kan de gemeentelijke beleidsnota KGO worden 

gehanteerd. Het KGO-proces voorziet in veel flexibiliteit en mogelijkheden voor maatwerk. Per 

ontwikkeling dient allereerst beoordeeld te worden of de voorgestane ontwikkeling past in de omgeving, 
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hiertoe wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het generieke beleid. Vervolgens dient – als 

hoofdregel - de waardestijging die het bedrijf ondervindt als gevolg van de realisatie van zijn/haar 

ontwikkelingsplannen geïnvesteerd te worden in de ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van de 

gemeentelijke beleidsnota KGO kan worden bepaald welk bedrag moet worden gehanteerd voor de 

waardebepaling van de economische meerwaarde voor het bedrijf en dus welk bedrag er in ruimtelijke 

kwaliteit moet worden geïnvesteerd. 

 

Hieronder wordt allereerst op het generieke beleid ingegaan, waarna het plan van Jowat wordt 

gespecificeerd tot de KGO-kwaliteitsimpuls en er een KGO-berekening op wordt losgelaten. 

 

Generiek beleid 

De voorgenomen ontwikkeling dient zoals gezegd allereerst te passen binnen het generieke beleid. De 

plannen van Jowat voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing op het perceel aan de Ootmarsumseweg 

283 doen geen afbreuk aan het – bij het generieke beleid gehanteerde principe - van zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik. De locatie van de opslaghal past binnen het bestaande bouwblok en het bestaande erf. 

Daar waar de hal gesitueerd wordt is de ondergrond momenteel al verhard. Ook de verplaatsing van de 

woning naar de overzijde van de Breemorsweg past binnen het principe van zuinig en zorgvuldig 

ruimtegebruik. De bouwmogelijkheden voor de woning worden verplaatst zonder dat sprake is van een 

toename van het aantal woningen. Bovendien biedt de verplaatsing van de woning een beter woon- en 

leefklimaat. Ruimtelijk gezien is sprake van een kwalitatieve verbetering.  

 

De percelen aan de Ootmarsumseweg 281 en 283 te Fleringen liggen binnen een gebied dat op de 

ontwikkelingsperspectievenkaart van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel is aangewezen als 

‘buitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte’. Dit zijn gebieden waarbinnen gespecialiseerde 

landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recreatiezorg, natuur, water) en 

bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus naast elkaar kunnen voorkomen en die de karakteristieke 

gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze gebieden versterken. De locatie aan de 

Ootmarsumseweg ligt niet in de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

De ligging in het Nationaal Landschap Noordoost Twente brengt met zich mee dat rekening gehouden 

dient te worden met de specifieke kwaliteit van dat landschap. In het kader van dit KGO-plan is door 

Bijkerk Tuin- en Landschapsarchitecten een erfinrichtingsplan opgesteld waarin specifiek rekening wordt 

gehouden met de kenmerken van het landschap. Geconcludeerd kan worden dat de plannen van Jowat 

zodanig worden vormgegeven dat wordt voldaan aan de kaders van het van toepassing zijnde generieke 

beleid. Het erfinrichtingsplan dat hierin voorziet wordt hierna verder besproken en toegelicht.  

 

Basisinspanning en kwaliteitsimpuls 

In de gemeentelijke beleidsnota KGO wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de 

kwaliteitsimpuls. Dit onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel. Hierin 

staat het volgende: “bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan 500m3 bebouwing 

wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en het 

gemeentelijk beleid, de noodzaak tot landschappelijke inpassing”. Zodra sprake is van een grootschalige 

ontwikkeling is KGO van toepassing en moet er zowel landschappelijke inpassing plaatsvinden als een 

extra investering in de groene omgeving. De catalogus gebiedskenmerken, de KiGO en het 

landschapsontwikkelingsplan worden als basis gebruikt om te beoordelen of de betreffende activiteit geen 

afbreuk doet aan de landschapstypologie en waarden. 
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Basisinspanning 

Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke (landschappelijke) 

inpassing ten aanzien van vorm en situering van gebouwen, erfbeplanting etc. De basisinspanning aan de 

Ootmarsumseweg 281 en 283 voorziet in de landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel van Jowat 

en de te verplaatsen woning. Als richtlijn wordt hierbij aangehouden alle landschappelijke inpassingen 

binnen 10 meter rondom het bedrijfsperceel. In het geval van de ontwikkelingsplannen van Jowat vinden 

alle inspanningen plaats op het betreffende erf of binnen 10 meter daarbuiten (zie figuur 4, ook in groot 

formaat als bijlage bijgevoegd). Hierdoor kan de gehele erfinrichting en landschappelijke inpassing in het 

kader van KGO te worden gezien als basisinspanning. Naast deze basisinspanning vindt er echter wel 

degelijk een extra kwaliteitsslag plaats. Zoals in voorgaande paragraaf ‘Het ontwikkelingsplan’ 

omschreven wordt de karakteristieke bestaande ontginningsboerderij gerestaureerd en wordt het hele erf 

opgeknapt. Bovendien gebeurt dit op een zodanige wijze dat het de kwaliteitsuitstraling en de onderlinge 

samenhang als erf bevordert. Ook met betrekking tot de nieuw te realiseren opslaghal wordt veel 

aandacht besteed aan de uitstraling. Hoewel deze ingrepen de ruimtelijke uitstraling enorm verbeteren, 

mogen ze letterlijk gezien niet als kwaliteitsimpuls in het kader van het KGO-beleid worden aangemerkt, 

hoewel niet ontkend kan worden dat het de kwalitatieve ruimtelijke uitstraling van het erf enorm 

verbetert.   

 

 

Figuur 4 – Uitsnede erfinrichtingsplan (Bijkerk Tuin- en Landschapsarchitecten)  

 

 

Kwaliteitsimpuls 

Voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende kwaliteitsprestaties worden de volgende variabelen 

gehanteerd: 

1. Is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd? 

2. Wat is de schaal van de impact op de omgeving? 
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In onderhavige situatie is vastgesteld dat er sprake is van een grootschalige ontwikkeling die niet 

functioneel aan het buitengebied gebonden is. Dit betekent dat 100% van de waardevermeerdering van 

de betreffende gronden moet worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Van dit percentage kan in 

bepaalde gevallen worden afgeweken. Dit kan middels de maatwerkclausule. Als er sprake is van 

specifieke omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage rechtvaardigen, dan kan 

het college hiertoe een besluit nemen. Alsdan gelden aspecten als sociale kwaliteit, werkgelegenheid, 

veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als item ter onderbouwing om (per item) het percentage te verlagen 

met 5% (met een maximum van 25%).  

 

Uit bovenstaande omschrijving van de ontwikkelingsplannen van Jowat is aantoonbaar gebleken dat 

sprake is van een drietal omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage 

rechtvaardigen, namelijk van ruimtegebrek, van veiligheid en van logistiek. Deze drie aspecten vormen 

voor Jowat immers de aanleiding voor de planvorming. Hierdoor is een verlaging van het toe te passen 

percentage KGO-investering naar 85% gerechtvaardigd.  

 

Berekening KGO-investering 

Bij het bepalen van de hoogte van de KGO-investering wordt – zoals eerder gezegd - uitgegaan van de 

waardevermeerdering als gevolg van de ontwikkelingsplannen. In de situatie van Jowat is dit op te 

splitsen in twee onderdelen; de verplaatsing van de woonbestemming met de herbestemming van de 

bestaande woonlocatie naar bedrijfsbestemming en de bouw van een nieuwe opslaghal en laadluifel op 

het bestaande bedrijfsperceel. 

 

Verplaatsing woning 

Met betrekking tot de waardevermeerdering van de verplaatsing van een woonbestemming en het 

herbestemmen van de bestaande woonlocatie tot een bedrijfsbestemming wordt uitgegaan van de taxatie 

die in opdracht van de gemeente Tubbergen is uitgevoerd door Weusthuis Makelaardij (als bijlage 

bijgevoegd). De waardevermeerdering van de ondergrond is hierin vastgesteld op € 22.500,-.  

 

Bouw opslaghal en laadluifel 

Op basis van de gemeentelijke beleidsnota resulteert de bouw van de nieuwe opslaghal en laadluifel, 

binnen de bestaande bedrijfsbestemming in een KGO investering van 25% van de bouwkosten. Als 

normbedrag voor de bouwkosten hanteert de gemeente € 20,- per m3. Binnen de toegestane oppervlakte 

in het bestemmingsplan is nog 221 m2 toegestaan, dat betekent dat (749 - 221 =) 528 m2 van de 

toekomstige opslaghal gebouwd wordt buiten de toegestane oppervlakte. De inhoud van de opslaghal 

(die een gemiddelde hoogte krijgt van 8,35m) op dit oppervlak bedraagt (528 m2 x 8,35 =) 4.411 m3, 

waarmee de bouwkosten op € 80.220,- uitkomen (= 4.411 m3 x € 20,-). Van deze bouwkosten dient 

25% geïnvesteerd te worden in ruimtelijke kwaliteit, wat in het geval van Jowat een (ten aanzien van de 

opslaghal) te investeren bedrag inhoudt van € 22.055,-. 

De bouwkosten van de laadluifel, waaraan een inhoud van 905 m3 kan worden toegekend, bedragen (905 

m3 x € 20,- =) € 18.100,-. Ook hier geldt dat 25% van de bouwkosten geïnvesteerd dienen te worden in 

de groene omgeving, zijnde € 4.525,-.  

 

Totale KGO-investering 

De totale investering in de groene omgeving wordt daarmee: € 22.500,- + € 4.525,- + € 22.055,- =  

€ 49.080,-. Zoals hierboven aangegeven wordt een beroep gedaan op de maatwerkclausule waarmee dit 

bedrag met 15% kan worden verlaagd. Het te investeren bedrag komt daarmee op € 41.718,-.  

 

Ten aanzien van deze vereiste bijdrage kwaliteitsimpuls KGO, mogen reële, werkelijke kosten voor het 

opstellen van het KGO-plan tot een percentage van 10% van het berekende KGO bedrag worden 

meegenomen, net als de kosten voor het Kwaliteitsteam Landelijk Gebied van de gemeente Tubbergen. 
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Bovenstaande wordt hieronder in berekening uitgewerkt.  

 

 

Verplaatsing woonbestemming en herbestemmen      

bestaande woonlocatie naar bedrijfsbestemming    € 22.500,-   

(Op basis van taxatie Weusthuis Makelaardij) 

 

Bouw opslaghal  

(Bouwkosten 4.411 m3 x € 20,- = € 88.220,-)   25 %  € 22.055,- 

 

Bouw luifel      

(Bouwkosten 905 m3 x € 20,- = € 18.100,-)   25 %  €   4.525,-   

                     - 

      100% KGO investering  € 49.080,- 

 

Maatwerkclausule 

Ruimtegebrek, veiligheid en logistiek     15 %  € 7.362,- 

(Per aspect 5 % van de KGO investering)       - 

      85% KGO investering  € 41.718,- 

      

Aftrekposten 

Advieskosten (10% van de KGO investering)     € 4.171,80 

Kosten Kwaliteitsteam (2 bijeenkomsten a € 250,-)    € 500,-          

Kosten inrichtingsmaatregelen Kwaliteitsimpuls    € 0,- 

(zie bijlage toelichting erfinrichtingsplan Bijkerk)               - 

 

Investering Ruimtelijke Kwaliteit  Te storten in KGO fonds € 37.046,20 

 

 

     

Erfinrichtingsplan 
Het erfinrichtingsplan voor Jowat, behorende bij dit KGO-plan, is opgesteld door Bijkerk Tuin- en 

Landschapsarchitecten. Op 15 januari 2014 is het betreffende erfinrichtingsplan besproken met het 

Kwaliteitsteam Landelijk Gebied van de gemeente Tubbergen. Naar aanleiding daarvan heeft het 

Kwaliteitsteam op 23 januari 2014 op locatie de situatie bekeken. Het door dat Kwaliteitsteam 

uitgebrachte advies is verwerkt in het voorliggende KGO bedrijfsontwikkelingsplan en het daarvan 

onderdeel uitmakende erfinrichtingsplan, opgenomen in de bijlage. 

 

 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkelingsplannen van Jowat op haar perceel aan de 

Ootmarsumseweg 283 zowel bijdragen aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van Jowat als aan de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. De huidige situatie geeft een wat troosteloze indruk 

en na realisatie van de plannen heeft niet alleen het erf, maar ook de bebouwing op dit perceel een 

enorme kwaliteitsslag ondergaan. De beoogde indeling van het erf maakt het mogelijk om veel efficiënter 

gebruik te maken van zowel het erf als de bedrijfsbebouwing. Door de verplaatsing van de burgerwoning 

wordt aan de zuidzijde van de Breemorsweg een aantrekkelijke woonlocatie gerealiseerd en kan op het 

bedrijfsperceel van Jowat de bedrijfsvoering en indeling van het erf worden geoptimaliseerd en 

aantrekkelijk worden ingericht en ingepast. Dit alles levert een verfraaiing op van de betreffende locatie 

in het buitengebied van Fleringen.  



    
 
 
 
 

 
 

12 
 

Toegespitst op het van toepassing zijnde KGO-beleid kan geconcludeerd worden dat de beoogde KGO 

kwaliteitsimpuls van Jowat ruimschoots aan de provinciale en gemeentelijke beleidsnormen ten aanzien 

van grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied voldoet. 

 

 

Bijlagen   
 

I Erfinrichtingsplan door Bijkerk Tuin- en Landschapsarchitecten 

II Uitwerking / visualisatie planvorming door Building Design Architectuur 

III Taxatierapport Weusthuis Makelaardij 



 

  

Bijlage I 

 
Erfinrichtingsplan door 

Bijkerk Tuin- en Landschapsarchitecten 
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INLEIDING

Het bedrijf JOWAT te Fleringen is voornemens een wijzing en 
uitbreiding van de bebouwing te realiseren. Om die reden wordt 
een onderbouwing van de landschappelijke keuzes op het terrein 
gevraagd. In het onderstaande worden voorstellen gedaan die de 
keuzes voor de groene inrichting op het terrein verantwoorden.

1.  Ligging plangebied 

1.1 Locatiebepaling

Op bijgaande kaart is de locatie en de gebiedsbegrenzing van het 
plangebied weergegeven.
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2 .  Landschap

2.1 Ontwikkeling 

Het landschap rond het huidige 
bouwcomplex bestond oor-
spronkelijk uit een open heide-
landschap, de Fleringer heide. In 
de loop van de 19e eeuw is dit 
landschap in een strakke op-
zet verkaveld met hier en daar 
beplanting die de verkaveling 
volgt. Dit geeft een beeld wat 
ook wel het coulissenlandschap 
wordt genoemd. 
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2.2  Analyse landschap

Wat op deze locatie opvalt is 
dat er langs de weg Fleringen-
Reutum in de tijd steeds meer 
gebouwen zijn ontstaan zoals 
ook het ensemble van JOWAT. 
De oriëntatie van de bebouwing 
is meestal haaks op de grote 
weg of volgt de achterliggende 
verkaveling. Bij het onderhavige 
complex valt op dat de achter-
liggende bebouwing deels de 
zijweg en de verkaveling op 
die plek volgt. Het omringende 
landschap bestaat uit een bos 
zichtbaar in het noorden en zijn 
er enkele beplantingen tussen 
kavels. De oorspronkelijke open-
heid is hierdoor goeddeels ver-
dwenen. Het aanwezige groen 
op het erf bestaat uit een oude 
tuinsituatie die voor de uitstra-
ling van een nieuwe opzet geen 
meerwaarde heeft. Er zijn verder 
vrijwel geen groene elementen 
met voldoende ruimtelijke kwali-
teit die in een nieuw plan bruik-
baar zijn. 
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2.3 Nieuwe bouwvolumes

Het vernieuwde plan van de 
bebouwing bestaat uit een 
drie-eenheid. Het hoofdgebouw 
wordt een stoer element haaks 
op de weg (A). Immers de wo-
ning wordt gesloopt. De zuide-
lijke aanbouw krijgt de sfeer van 
een ingetogen schuur. (B) De 
nieuwe loods aan de noordzijde 
wordt eveneens een ingetogen 
eenvoudig gebouw (C).
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3 . Uitgangspunten landschap

In een grootschalig open landschap is het uitgangspunt dat de ver-
kavelingsrichtingen worden gevolgd. De ruimtelijke kwaliteit van de 
architectuur wordt door de architect op ingetogen wijze vorm gege-
ven. De richtingen van de bestaande bebouwing worden gerespec-
teerd.

Er wordt niet voor gekozen het ensemble te camoufleren maar 
het met enkele lijnen of solitaire groene elementen te versterken. 
Aan de zuid-westzijde wordt er voor gekozen de richtingen van de 
zijweg en de hoofdweg te benutten als lijnen om de inpassing te 
realiseren. Daar worden vijf nieuwe eiken geplant (1).Op deze wijze 
wordt de vorm van het landschap richtinggevend en niet de richtin-
gen van het gebouw. Het gebouw staat als het ware in een ‘kamer’ 
voortgekomen uit het landschap. Aan de noordzijde wordt de inpas-
sing vorm gegeven door het plaatsen van een grote solitaire boom 
van de eerste orde (2). Op tuinniveau wordt wel de richting van het 
gebouw gekozen door de aanplant van een twentse boerenhaag 
min of meer rond de parkeervoorziening voor de nieuwe entree (3). 
Optioneel is er de mogelijkheid om de beplanting van de buurman 
door te planten met grove den (4). Op de volgende pagina’s wor-
den enkele impressies gegeven om de effecten van nieuwe elemen-
ten toe te lichten.
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Zicht naar de noordzijde in het relatief open landschap

Te versterken beplanting buurman, optineel doorplanten met grove denLocatie nieuwe loods en contour van een nieuwe boom
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De voormalige boerderij, te slopen woonhuis en aanbouw, De nieuwe entréesituatie

Beeld aanbouw aan de westzijdeGlobale locatie nieuwe loods en locatie nieuwe boom



Pagina 10

Contouren nieuw bomen aan de zijweg en éen langs de doorgaande weg. Contouren haag rond parkeerplek.

Beeld vanaf de weg Fleringen Ootmarsum. De oude tuinbeplanting draagt niet bij. 
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4 . Kosten groene elementen

Hiernaast wordt een overzicht 
gegeven van de kosten gemoeid 
met de aanleg van de voorge-
stelde groene elementen.

Page 1

101Maaien en afvoeren onkruiden, voorbereiding etc. 1,00 stel € 100,00 € 100,00

201Diep spitten plantgaten 2 x 2 x 1,2 m1. t.b.v. Bomen 6,00 € 35,00 € 210,00
202Spitten sleuf t.b.v. Haag 1 meter breed 32,00 m1. € 3,00 € 96,00

301 6,00 € 150,00 € 900,00
302 192,00 € 3,00 € 576,00

Totaal EXCLUSIEF BTW. € 1.882,00
6 % BTW beplanting, euro € 54,00 
21 % BTW overig. euro € 395,22

EURO € 2.331,22

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2 GROND EN VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN.

st.

3 BEPLANTINGEN

Leveren en inplanten Bomen 16/18 eiken met kluit  incl 2 boompalen diam. 10 cm. st.
Leveren en inplanten hagen 6 st./ m1 50% beuk 50% haagbeuk 60-70 haagplantsoen st.

Totaal INCLUSIEF BTW.
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Aanleiding 

Op 5 mei 2014 is aan de gemeente Tubbergen het KGO-rapport voor de bedrijfsontwikkeling van Jowat 

Industriële lijmen toegezonden. Bij e-mailbericht van 13 mei 2014 van de gemeente Dinkelland wordt te 

kennen gegeven dat zij zich kan vinden in het stuk. Aanvullend wordt gevraagd om de drie aspecten van 

de maatwerkclausule nader te onderbouwen. Deze nadere onderbouwing wordt hieronder gegeven en zal 

onderdeel gaan uitmaken van het definitieve KGO-rapport.  

 

Maatwerkclausule  

In de situatie van Jowat Industriële lijmen is vastgesteld dat er sprake is van een grootschalige 

ontwikkeling die niet functioneel aan het buitengebied gebonden is. Dit betekent dat 100% van de 

waardevermeerdering van de betreffende gronden moet worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Van 

dit percentage kan in bepaalde gevallen worden afgeweken. Dit kan middels de maatwerkclausule. Als er 

sprake is van specifieke omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage 

rechtvaardigen, dan kan het college hiertoe een besluit nemen. Alsdan gelden aspecten als sociale 

kwaliteit, werkgelegenheid, veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als item ter onderbouwing om het 

percentage waardevermeerdering dat in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd moet worden per item te 

verlagen met 5% (tot een maximum van 25%).  

 

Met betrekking tot de ontwikkelingsplannen van Jowat Industriële lijmen is aantoonbaar sprake van een 

drietal omstandigheden die een verlaging van het toe te passen percentage rechtvaardigen. Het gaat 

hierbij om de aspecten ruimtegebrek, veiligheid en logistiek. Deze drie aspecten vormen voor Jowat zelfs 

de aanleiding voor de planvorming. Hieronder worden deze drie aspecten nader toegelicht. 

 

Ruimtegebrek 

Bij Jowat bestaat een sterke behoefte, ofwel noodzaak, om de bedrijfsvoering verder te verbeteren en uit 

te breiden. Jowat heeft op verschillende locaties in Twente lijmen opgeslagen. In Oldenzaal en Fleringen 

worden de niet risicovolle lijmen opgeslagen. In Enschede vindt opslag plaats van brandgevaarlijke 

lijmen. Om extra kosten in de opslag en vervoer te verminderen alsmede de risico’s voor fouten te 

verkleinen, wenst Jowat de opslag van niet brandgevaarlijke lijmen op één locatie te hebben. De locatie 

in Fleringen biedt hiervoor de beste mogelijkheden. Ten behoeve van deze gecentraliseerde opslag wordt 

een nieuwe bedrijfshal gerealiseerd. Deze nieuwe hal komt volledig binnen het huidige bouwvlak van de 

bedrijfsbestemming te liggen. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden en wordt de kans op fouten in 

het transport aanzienlijk vermindert.  

 

Daarnaast maakt ook de beoogde indeling van het erf het mogelijk om veel efficiënter gebruik te maken 

van zowel het erf als van de bedrijfsbebouwing. Het verplaatsen van de woning naar de locatie ten zuiden 

van de Breemorsweg is ruimtelijk gezien een aanzienlijke verbetering. Op deze locatie komt de woning 

beter tot zijn recht en wordt er een beter woon- en leefklimaat bereikt. Daarnaast biedt het 

mogelijkheden voor het bedrijfsperceel van Jowat in de vorm van een nieuwe entree naar het 

bedrijfspand. Bovendien worden nieuwe parkeerplaatsen voor klanten en bezoekers op het voorterrein 

gerealiseerd. Het voorterrein dat nu een enigszins troosteloze indruk maakt, wordt hierdoor 

opgewaardeerd.  
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Veiligheid 

In de huidige situatie worden binnen de bestaande bedrijfsbebouwing lijmen opgeslagen die niet 

explosiegevoelig of brandbaar zijn. Een klein deel van de lijmen bevat het bestanddeel aromaatvrije lichte 

benzine en moet daarom in een kluis worden opgeslagen. Binnen de bestaande bedrijfsbebouwing is een 

kluis aanwezig die aan alle veiligheidseisen voldoet. De nieuw te bouwen opslaghal biedt extra ruimte 

voor opslag waardoor de opslag optimaler en efficiënter kan worden ingericht en georganiseerd. Door de 

realisatie van de nieuwe bedrijfshal kunnen de lijmen vanuit de opslag in Oldenzaal tevens veilig en 

overzichtelijk worden opgeslagen. De bedrijfshal wordt specifiek hiervoor gebouwd en ingericht voor het 

opslaan van lijmen; het voldoet aan alle veiligheidseisen en de lijmen kunnen er zorgvuldig en netjes 

worden opgeslagen. Hierdoor neemt de kans op ongelukken c.q. fouten af.  

De herinrichting van het erf leidt bovendien tot gestructureerde verkeersbewegingen, waardoor de 

veiligheid ook op dat vlak verbetert. Daarbij wordt door de realisatie van parkeergelegenheid voor 

klanten en bezoekers op het voorterrein dit verkeer gescheiden van het bedrijfsverkeer, wat eveneens de 

verkeersveiligheid en veiligheid voor klanten e.d. bevordert. 

 

Logistiek 

Zoals aangegeven huurt Jowat in Oldenzaal, in een opslagcentrum, opslagruimte waar lijmen worden 

opgeslagen. Elke dag rijdt er – soms meermalen – personeel naar deze locatie waardoor er veel 

(onnodige) kosten en afstanden worden gemaakt in het transport en het voorraadbeheer van de op twee 

locaties verspreide opslag. Door de opslag vanuit Oldenzaal naar de betreffende locatie in Fleringen te 

verplaatsen, vindt de opslag op een centraal punt plaats. Hierdoor wordt een logistiek probleem opgelost 

en zullen de verkeersbewegingen verminderen. 

 

Voor wat betreft de logistiek op het erf is het verplaatsen van de woning naar de overzijde van de 

Breemorsweg een aanzienlijke verbetering. Hierdoor komt er ruimte vrij die een kwalitatieve verbetering 

van zowel de (elders te herbouwen) woning als het bedrijfsperceel van Jowat mogelijk maakt. In 

logistieke zin wordt het bezoekers/klantenverkeer gescheiden van het bedrijfsverkeer. Hierdoor is de 

kans op belemmeringen voor het bedrijfsverkeer minimaal. Dit is een grote verbetering ten opzichte van 

de bestaande situatie, waarin bedrijfsmatige verkeersbewegingen zich vermengden met bezoekers en 

klantenverkeer. 
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KGO-plan Vriezenveenseweg 87 Geesteren  

1 Aanleiding 

De firma Klaas BV is gevestigd aan de Vriezenveenseweg 87 te Geesteren en levert vanaf deze locatie al 

meer dan 40 jaar maatwerkoplossingen in metaalbewerking voor elke bedrijfstak, industriesector en 

eindverbruiker. Klaas BV is al geruime tijd (vanaf 2004) bezig een noodzakelijke uitbreiding van haar 

bedrijf in het buitengebied van Geesteren vergund te krijgen. Het vigerende bestemmingsplan voor het 

buitengebied van Tubbergen (‘Bestemmingsplan Buitengebied 2006’) laat dit echter niet toe. Middels het 

in 2013 vastgestelde KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)-beleid worden er – onder voorwaarden - 

mogelijkheden geboden aan grootschalige uitbreidingen in het buitengebied. Een van de voorwaarden is 

dat er tegelijkertijd met de ontwikkeling wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk 

gebied. In december 2013 heeft Ad Fontem namens Klaas BV burgemeester en wethouders van 

Tubbergen verzocht van deze beleidsruimte gebruik te maken.  

 

Bij brief van 21 maart 2014 (zaaknummer 13.18560) hebben burgemeester en wethouders te kennen 

gegeven bereid te zijn medewerking te verlenen onder de voorwaarden dat: 

- de uitbreiding passend binnen de Gebiedskenmerken, het Kwaliteitskader Gebiedskenmerken en 

het Landschapsontwikkelingsplan wordt uitgevoerd; 

- de uitbreiding landschappelijk wordt ingepast; 

- er op basis van het gemeentelijke KGO beleid geïnvesteerd wordt in de groene omgeving. 

 

In onderhavig KGO Bedrijfsuitbreidingsplan zijn deze randvoorwaarden en de plannen van Klaas BV 

geïntegreerd. De doelstelling van dit plan is om te komen tot een akkoord over de landschappelijke 

inpassing van de uitbreiding en de benodigde (extra) investering in ruimtelijke kwaliteit. Wanneer alle 

betrokken partijen akkoord zijn met dit KGO-plan kan een KGO-overeenkomst worden gesloten. 

Daaropvolgend kan met een herziening van het bestemmingsplan worden gestart, opdat de beoogde 

uitbreiding en de landschappelijke inpassing ook planologisch wordt vastgelegd.  

 

In dit document wordt achtereenvolgens ingegaan op het uitbreidingsplan, de Kwaliteitsimpuls Groene 

Omgeving, het generieke beleid, de basisinspanning en de kwaliteitsimpuls, de berekening van de KGO-

investering en het landschapsplan. 

 

2 Het uitbreidingsplan 

Het bedrijf Klaas BV is voornemens haar bedrijfsvoering op haar perceel aan de Vriezenveenseweg 87 te 

Geesteren te optimaliseren. Hierdoor kan de bestaande bedrijfsvoering verbeterd worden en kunnen de 

logistieke processen beter op elkaar afgestemd worden. Om deze optimalisatie te kunnen realiseren is 

uitbreiding van de bestaande bebouwing noodzakelijk.  

 

De plannen bestaan er uit om de bedrijfshal (huidige oppervlakte 1.683 m2) in oostelijke richting uit te 

breiden met 1.428 m2, waarmee Klaas BV over een bedrijfshal van 3.111 m2 komt te beschikken. De 

vormgeving van het nieuwe pand sluit qua bouwhoogte, ligging en materiaalgebruik naadloos aan op het 

huidige bedrijfspand. Onderstaande visualisatie geeft hiervan een indruk (figuur 1). 

 

Met deze uitbreiding wordt een beslag gelegd op de groene omgeving. Een (daartoe bestemd) agrarisch 

terrein met een oppervlakte van 2.557 m2 wordt namelijk omgezet naar een bedrijfsfunctie. Vanwege 

deze uitbreiding en aantasting van de groene omgeving dient invulling te worden gegeven aan de 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.  
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Figuur 1: 3D-vogelvlucht impressie uitbreiding (donker) vs. bestaande opstallen (lichtgrijs) Klaas BV (bron: Building 

Design Architectuur BV). 

 

3 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is een gemeentelijk beleidsinstrument, welke op basis van 

provinciaal beleid is opgesteld. Met dit instrument wordt, onder voorwaarden, ruimte geboden aan 

grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Voor elke ontwikkeling in het 

buitengebied geldt reeds dat deze landschappelijk moet worden ingepast (basisinspanning). Bij 

grootschalige ontwikkelingen (waarvoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is) moet er náást 

de basisinpassing ook geïnvesteerd worden in de groene omgeving. Hierbij geldt dat er tussen de 

geboden ontwikkelingsruimte en de benodigde investering van het bedrijf in de ruimtelijke kwaliteit een 

balans dient te worden gevonden. Middels KGO kan dus ontwikkelingsruimte worden geboden indien 

daarvoor voldoende wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.  

 

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben op 7 oktober 2013 KGO-beleid vastgesteld. Het KGO-

proces voorziet in veel flexibiliteit en mogelijkheden voor maatwerk. Per ontwikkeling dient allereerst 

beoordeeld te worden of de voorgestane ontwikkeling past in de omgeving, hiertoe wordt de 

voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het generieke beleid.  

 

Als hoofdregel voor de toepassing van KGO geldt dat de waardestijging die het bedrijf ondervindt als 

gevolg van de realisatie van zijn/haar ontwikkelingsplannen geïnvesteerd dient te worden in de 

ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van de gemeentelijke beleidsnota KGO kan worden bepaald welk 

bedrag moet worden gehanteerd voor de waardebepaling en dus welk bedrag er in ruimtelijke kwaliteit 

moet worden geïnvesteerd.  

 

Wanneer het plan van Klaas BV in cijfers en getallen wordt omgezet levert dit het volgende resultaat op 

(figuur 2). Onderstaande afbeelding (met legenda) is ook als bijlage (1) in groot formaat toegevoegd. 
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Figuur 2: Impressie uitbreiding (geel), bestaande bebouwing (oranje), basisinspanning (lichtgroen) en kwaliteitsimpuls 

(groen) bij Klaas BV, Vriezenveenseweg 87 te Geesteren (bron: Building Design Architectuur BV). 

 

Hieronder wordt allereerst op het generieke beleid ingegaan, waarna het plan van Klaas BV wordt 

gespecificeerd tot de KGO-kwaliteitsimpuls en er een KGO-berekening op wordt losgelaten. 

 

Generiek beleid 

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling nodig of mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Hierbij is 

de ‘SER-ladder’ van belang die er voor staat dat in eerste instantie bestaande bebouwing wordt benut, 

voordat er nieuwbouw plaatsvindt. De bestaande situatie, voornamelijk de bestaande bedrijfsbebouwing, 

op het perceel van Klaas BV voldoet niet aan de wensen vanuit de markt en de geldende normen van nu 

doordat er onvoldoende ruimte wordt geboden. De bestaande situatie en bebouwing wordt reeds in de 

huidige situatie maximaal benut en feitelijk overbelast, uitbreiding is dan ook noodzakelijk. De plannen 

van Klaas BV voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing op het perceel aan de Vriezenveenseweg 87 

doen geen afbreuk aan dit gehanteerde principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

Ontwikkelingsperspectieven 

In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel heeft de provincie haar ambities op het vlak van 

ruimtelijke kwaliteit vastgelegd. Ze wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door naast bescherming in te 

zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. Bestaande 

kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd. Om verder 

invulling te geven aan deze doelen heeft de provincie aan haar grondgebied ontwikkelingsperspectieven 

toegekend. Met betrekking tot de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving is het perceel van 

Klaas BV aan de Vriezenveenseweg 87 gelegen in het gebied aangewezen als ‘Buitengebied, accent 

productie’. Dit zijn gebieden waarbinnen de modernisering van de landbouw de ruimte krijgt. De 

betreffende locatie is tevens gelegen in een ‘Landbouwontwikkelingsgebied’. In deze gebieden ligt het 

accent op het vasthouden en versterken van het eigen karakter van elk gebied en het neerzetten van een 

landschappelijk raamwerk in relatie met de schaalvergroting van de landbouw.  
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De plannen van Klaas BV doen geen afbreuk aan het eigen karakter van het gebied en leveren geen extra 

belemmeringen op voor agrarische bedrijven in de omgeving. De gronden van Klaas BV zijn niet gelegen 

in de nabijheid van beschermde natuurgebieden zoals EHS en Natura 2000. 

 

Gebiedskenmerken 

De gronden van Klaas BV zijn volgens de omgevingsvisie gelegen in de natuurlijke laag ‘dekzandvlakte’ 

en ‘jonge heide en broekontginningslandschap’ voor wat betreft de laag van het agrarisch 

cultuurlandschap. De dragende structuren in dit soort gebieden worden gevormd door landschappelijke 

raamwerken van lanen, bosstroken en waterlopen, die de rechtlijnige ontgingingsstructuren versterken. 

Ter bescherming van het bestaande landschap hanteert de gemeente Tubbergen een zogenaamd casco 

beleid waarin is vastgelegd welke landschapselementen in principe niet verwijderd mogen worden. In de 

paragraaf ‘Landschapsplan’ wordt verder ingegaan op de gebiedskenmerken en de invulling van de 

percelen van Klaas BV in het kader van de kwaliteitsimpuls groene omgeving. Hannink 

Landschapsvormgeving heeft een landschapsplan opgesteld met in achtneming van de gebiedskenmerken 

van het landschap. Dit landschapsplan is als bijlage bij dit KGO-plan toegevoegd 

 

Geconcludeerd kan worden dat de plannen van Klaas BV zodanig worden vormgegeven dat wordt voldaan 

aan de kaders van het van toepassing zijnde generieke beleid. Het landschapsplan dat hierin voorziet 

wordt hierna verder besproken en toegelicht.  

 

Basisinspanning en kwaliteitsimpuls 

In de gemeentelijke beleidsnota KGO wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de 

kwaliteitsimpuls. Dit onderscheid komt voort uit de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel. Hierin 

staat het volgende: “bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan 500m3 bebouwing 

wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en het 

gemeentelijk beleid, de noodzaak tot landschappelijke inpassing”. Zodra sprake is van een grootschalige 

ontwikkeling is KGO van toepassing en moet er zowel landschappelijke inpassing plaatsvinden als een 

extra investering in de groene omgeving. De catalogus gebiedskenmerken, de KiGO en het 

landschapsontwikkelingsplan worden als basis gebruikt om te beoordelen of de betreffende activiteit geen 

afbreuk doet aan de landschapstypologie en waarden. 

 

Basisinspanning 

Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke (landschappelijke) 

inpassing ten aanzien van vorm en situering van gebouwen, erfbeplanting etc. De basisinspanning aan de 

Vriezenveenseweg 87 voorziet in de landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel van Klaas BV. Als 

richtlijn wordt hierbij aangehouden alle landschappelijke inpassingen binnen 10 meter rondom het 

bedrijfsperceel. De bedrijfsbebouwing wordt landschappelijk ingepast middels de aanleg van een 10 

meter brede groenstrook langs de oostzijde en noordoostzijde van het bedrijfsperceel. Zie voor de 

volledige landschappelijke inpassing en een uitgebreide onderbouwing hiervan de paragraaf 

‘Landschapsplan’. 

 

Kwaliteitsimpuls 

In onderhavige situatie is vastgesteld dat er sprake is van een grootschalige ontwikkeling die niet 

functioneel aan het buitengebied gebonden is. Dit betekent dat 100% van de waardevermeerdering van 

de betreffende gronden moet worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Specifieke omstandigheden 

kunnen van invloed zijn op dat percentage. Het gaat hierbij dan om aspecten zoals sociale kwaliteit, 

werkgelegenheid, veiligheid, ruimtegebrek en logistiek als item ter onderbouwing om (per item) het 

percentage te verlagen met 5% (met een maximum van 25%). Dit wordt aangeduid als de zogenaamde 

‘maatwerkclausule’.  
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Voor Klaas BV geldt dat de drie aspecten werkgelegenheid, ruimtegebrek en logistiek op de situatie van 

toepassing zijn. Hierdoor is een verlaging van het toe te passen percentage KGO-investering naar 85% 

gerechtvaardigd. 

Het gaat hierbij om de volgende maatwerkclausules: 

• Werkgelegenheid; enerzijds dient het plan voor de continuïteit van de werkgelegenheid en 

anderszijds biedt het plan mogelijkheden om in de toekomst een verwachte toenemende vraag te 

beantwoorden. Dit kan de inzet van extra arbeidskrachten met zich mee brengen. 

• Ruimtegebrek; de ligging en de begrenzing in het landelijk gebied van Geesteren heeft tot gevolg 

dat het bedrijf op geen enkele wijze uitgebreid kan worden. De beschikbare ruimte in de hal en 

op het verharde terrein er omheen is te klein. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de groei van 

het bedrijf, maar ook omdat de machines steeds groter worden. Deze omstandigheden brengen 

nadelige gevolgen met zich mee zoals buitenopslag hetgeen niet wenselijk is (aanzicht/ 

uitstraling, kwaliteitsverlies door weersinvloeden en veiligheid).  

• Logistiek; machines worden op pallets gezet om telkens naar behoefte goede werkplekken te 

creëren binnen de beschikbare ruimte. Arbo-technisch is dit niet ideaal. In logistiek opzicht kost 

dit elke keer weer veel kostbare tijd. 

 

Met een verruiming van het bedrijf op de hier beschreven wijze, ontstaan er betere werkomstandigheden 

en kan het bedrijf zich gereed maken voor de toekomst.   

Berekening KGO-investering 

Bij het bepalen van de hoogte van de KGO-investering wordt – zoals eerder gezegd - uitgegaan van de 

waardevermeerdering als gevolg van de ontwikkelingsplannen. Op basis van de gemeentelijke 

beleidsnota resulteert dit in dit geval voor Klaas BV in een bedrag van € 50,- per m2. Het bouwblok van 

Klaas BV wordt met 2.557 m2 uitgebreid. Dit impliceert een bruto waardestijging van de betreffende 

ondergrond voor Klaas BV van € 50,- x 2.557 m2 = € 127.850,-. 

 

Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld de 

omzetting van agrarische grond naar bos en natuur of landschap, mogen worden meegenomen in de 

berekening. In dit geval wordt er 14.808 m2 agrarische grond omgezet naar natuur, wat een 

waardedaling voor Klaas BV van € 4,- x 14.808 m2 = € 59.232,- met zich meebrengt. 

  

In zijn totaliteit ondergaan de percelen van Klaas BV als gevolg van de realisatie van de plannen dus een 

waardestijging van € 127.850,- minus de afwaardering van € 59.228,- = € 68.618,-. Dit is de netto 

waardestijging van de percelen van Klaas BV en staat gelijk aan de bruto KGO-investering. Dit bedrag 

dient zoals hierboven aangegeven in principe volledig (100%) te worden aangewend voor ruimtelijke 

kwaliteit. Echter, zoals hierboven aangegeven is het gerechtvaardigd de maatwerkclausule toe te passen, 

waarmee dit bedrag met 15% kan worden verlaagd. Het in ruimtelijke kwaliteit te investeren bedrag 

komt daarmee op € 58.325,-. 

 

Tenslotte mogen ten aanzien van deze vereiste kwaliteitsimpuls KGO bijdrage ook reële, werkelijke 

kosten voor het opstellen van het KGO-plan (tot een percentage van maximaal 10% van het berekende 

KGO bedrag) worden afgetrokken van deze investering, evenals de kosten voor de inzet van het 

Kwaliteitsteam Landelijk Gebied. Na vermindering van deze kosten komt de netto KGO-investering voor 

Klaas BV op een bedrag van € 51.993,-. 

 

 

Bovenstaande is in onderstaand schema weergegeven. 
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Eerst wordt de waardestijging berekend als gevolg van de ontwikkelingsplannen. Dit vindt plaats op basis 

van de waardestijging van de grond door herziening van het bestemmingsplan en geeft de bruto 

waardestijging weer. Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan mag 

hierop in mindering worden gebracht. De uitkomst is de netto waardestijging van de percelen. 

 

 

Waardestijging wegens 

uitbreiding bedrijfsbestemming   2.557 m2  € 50,-  € 127.850,- 

(Agrarisch naar bedrijf) 

 

Afwaardering wegens 

omzetting gronden    14.808 m2 € 4,-  € 59.232,- 

(Agrarisch naar natuur)                 - 

    Bruto waardestijging percelen Klaas BV  € 68.618,- 

 

De netto waardestijging is gelijk aan de bruto KGO-investering. In verband met specifieke 

omstandigheden kan maximaal 25% nog in mindering worden gebracht op grond van de 

maatwerkclausule. Voor de onderhavige locatie spelen de aspecten werkgelegenheid, ruimtegebrek en 

logistiek een rol. 

 

Van toepassing zijnde KGO-percentage: 100% 

 

Bruto KGO-investering: € 68.618,- 

 

Toepassing maatwerkclausule 

Werkgelegenheid, ruimtegebrek en logistiek   -/- 15 %      -/-  € 10.293,- 

(Per aspect 5 % van de KGO investering)       - 

      KGO investering  € 58.325,- 

 

Van het laatst genoemde bedrag mogen nog kosten in mindering worden gebracht. Het gaat hierbij om 

kosten die betrekking hebben op de inzet van het Kwaliteitsteam en advieskosten. Aftrek van deze 

posten resulteert in de netto KGO-investering. 

      

Aftrekposten 

Advieskosten (10% van de bruto KGO investering)        -/-  € 5.832,- 

Kosten Kwaliteitsteam (2 bijeenkomsten a € 250,-)        -/-  €     500,-          

                     - 

      Netto KGO-investering  € 51.993,- 

 

4 Landschapsplan 

Door Hannink Landschapsvorming is een landschapsplan (zie figuur 3 en bijlage 2) opgesteld. Uit dat plan 

blijkt dat het perceel van Klaas BV landschappelijk fraai wordt ingepast, namelijk middels de omzetting 

van bijna 1,5 hectare aangrenzend weiland (14.808 m2) naar natuur, waarvan 1.232 m2 kan worden 

gezien als basisinspanning en het restant (13.576 m2) als KGO-investering moet worden beschouwd.  

 

Deze 13.576 m2 agrarische grond wordt met kwalitatief hoogwaardig bosplantsoen ingericht. In de 

bijlage is het volledige landschapsplan opgenomen, waarin een uiteenzetting is gegeven van de 

landschappelijke inpassing en de kwaliteitsimpuls groene omgeving. Aangegeven hierin is dat de in dit 

gebied overblijvende en/of nieuw aan te leggen elementen een robuust karkater meekrijgen. Het 

beoogde eindresultaat is in figuur 3 weergegeven.  
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Figuur 3: Inrichtingsschets landschappelijke inpassing (bron: Hannink Landschapsvormgeving) 

 

Deze keuze is gebaseerd op een studie van de omgeving in combinatie met de gebiedskenmerken op 

basis van de provinciale omgevingsvisie. Bestudering van een luchtfoto van het gebied rondom de 

betreffende locatie laat zien dat er verspreid in de omgeving structureel verspreid meerdere bossen 

gelegen zijn, voor welke structuur het nu geplande bosgebied een fraaie versterking betekent. 

 

Uit het landschapsplan blijkt dat de kosten voor het uitvoeren van het inrichtingsplan € 52.002,- 

bedragen. Hieruit volgt dat de te verrichten KGO-investering volledig wordt behaald met de aanleg c.q. 

uitvoering van dit landschapsplan. Zie ook onderstaand schema. 

 

Te verrichten KGO-investering      € 51.993,00   

Daadwerkelijke KGO-investering      € 52.002,00  

                     - 

      Te storten in KGO fonds €          0,00 

 

Het landschapsplan is voorgelegd aan het Kwaliteitsteam van de gemeente Dinkelland. Op 16 juli 2014 

heeft het Kwaliteitsteam geoordeeld dat met de voorgestane inrichting van de betreffende gronden kan 

worden ingestemd.  
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5 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de uitbreidingsplannen van Klaas BV op haar perceel aan de 

Vriezenveenseweg 87 te Geesteren kunnen worden gerealiseerd met toepassing van het KGO-beleid van 

de gemeente Tubbergen. Het bedrijfsuitbreidingsplan draagt zowel bij aan de optimalisatie van de 

bedrijfsvoering van Klaas BV als aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Het plan 

heeft geen negatieve invloed op de natuur- en landschappelijke waarden ter plaatse van het perceel 

Vriezenveenseweg 87. Omliggende functies worden niet gehinderd. De landschappelijke inpassing past 

bovendien binnen de gebiedskenmerken en versterkt de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en is 

tenslotte van een dusdanige omvang dat een storting in het KGO fonds overbodig is.  

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

 

1. Schetsplan bedrijfsuitbreiding Klaas BV door Building Design Architectuur BV 

2. Landschapsplan Klaas BV door Hannink Landschapsvormgeving 

 

 



 

  

Bijlage 1 

 
Schetsplan bedrijfsuitbreiding Klaas BV 

Vriezenveenseweg 87 te Geesteren 

 

   

 



Basisinspanning (1232 m²)

bestaande hal:               1683 m²

uitbreiding hal:               1428 m²

uitbreiding bestemming:  2557 m²

Extra investering kwaliteitsimpuls groene omgeving (13575 m²)

Waardevermeerdering:

  €50,- x   2557 m²

- € 4,- x  14807 m²

100% KGO investering

Uitbreiding bedrijfsbestemming:
van agrarisch grond naar niet agrarisch (bedrijventerrein):

Afwaardering:
van agrarisch naar bos/natuur:

Maatwerkclausule:
Werkgelegenheid, ruimtegebrek en logistiek
(per aspect 5% van de KGO investering)
     

15%

Aftrekposten:
Advieskosten (10% van de KGO investering)
Kosten Kwaliteitsteam (2 bijeenkomsten a €250,-)

Kosten inrichtingsmaatregeln Kwaliteitsimpuls
(zie bijlage landschapsplan door Hannink Landschapsvormgeving)

85% KGO investering

KGO investering

Te storten in KGO fonds

€   68.622,-

€   10.293,-

€     5.833,-

€   58.329,-

€        500,-

€   51.996,-

€  58.003,50

€ 0,-

€ 127.850,-

€   59.228,-  -

-

-

-
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situatie schaal 1:1000
Vriezenveenseweg 87 te Geesteren
kad. bek. gemeente Tubbergen
sectie K, nr. 8798

87

Uitbreiding hal 1428 m²

1380.00 m²

2025.22 m²

1231.88 m²

531.35 m²

5893.22 m²

6302.32 m²

1682.89 m²

© BUILDING DESIGN ARCHITECTUUR BV



 

  

Bijlage 2 

 
Landschapsplan Klaas BV, 

Vriezenveenseweg 87 te Geesteren 
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1. Aanleiding
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Aan de Vriezenveenseweg 87 tussen Geesteren en Vriezenveen is 
al meer dan 40 jaar het metaalbedrijf Klaas B.V. gevestigd. Door de 
korte en heldere lijnen binnen de organisatie is Klaas B.V. in staat snel 
te informeren en kan een korte levertijd gegarandeerd worden. De 
klant bespaard in dat proces kosten, kan efficiënter produceren en 
krijgt extra kwaliteit. Door bepaalde machines kan het bedrijf bijzonder 
klantgericht werken. Genoemde factoren zorgen ervoor dat Klaas B.V. 
zich kan onderscheiden. Om zich blijvend te kunnen onderscheiden is 
een uitbreiding noodzakelijk.

Om de bestaande hal met circa 1400 m2 uit te kunnen breiden dient 
het bouwblok (bestemming niet agrarisch bouwblok) uitgebreid 
te worden met circa 2500. Voor deze uitbreiding dient het plan 
landschappelijk ingepast te worden. Naast de basisinspanning is de 
extra Kwaliteitsimpuls groene omgeving (KiGO) van kracht. Hannink 
Landschapsvormgeving, in opdracht van Building Design Architectuur 
B.V., is gevraagd om aan de gestelde voorwaarde te voldoen.

In dit document wordt de landschappelijke inpassing en de 
kwaliteitsimpuls groene omgeving uiteengezet. Er wordt een 
beschrijving gegeven van het plangebied, het omliggende landschap 
en het erf. Daarna worden het beleid en de uitgangspunten van de 
actoren in beeld gebracht. Dit vormt de basis voor de beschrijving 
van de nieuwe situatie, inclusief de landschappelijke inpassing en 
kwaliteitsimpuls groene omgeving.
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Locatie metaalbedrijf Klaas B.V. aan de Vriezenveenseweg (Bron: bing maps)

Locatie metaalbedrijf Klaas B.V. aan de Vriezenveenseweg (Bron: bing maps)



2. Huidige situatie
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Net als andere grote delen van Overijssel ligt het plangebied in een 
landschap dat is opgebouwd door dekzandvlakten met minimale 
hoogteverschillen. Dit is ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen 
en beekdalen na verloop van tijd zijn geërodeerd. Hoogteverschillen 
waren grotendeels verdwenen en door de grootschalige ontginning 
van heide en de moderne landbouw is het landschap nog eens sterk 
geërodeerd. Het plangebied ligt in een landschap dat nagenoeg vlak is 
geworden. 

Jonge heideontginningslandschap
Het plangebied ligt in het jonge heideontginningslandschap. Zowel 
ten zuiden als ten westen van het plangebied grenst het tegen een 
veenontginningslandschap aan. Eerder was dit zichtbaar door een 
zandrug welke tussen beide lag. De namen rondom het bedrijf van 
Klaas B.V. verraden de vroegere situatie. Zo worden begrippen gebruikt 
als “Geestersche heide”, “Huyerense veld” en “Bragersveld”. Namen 
die de vroegere heidegronden aanduiden. Al rond 1904 is het erf op 
kaarten weergegeven. 

Het landschap
Het landschap rondom het erf heeft altijd een zekere openheid gekend. 
Met name rondom het plangebied zijn na de ontginning relatief veel 
houtwallen aangelegd. In andere delen rondom het gebied juist niet. 
Een gedeelte van de houtwallen rondom het plangebied is nu nog 
zichtbaar. Met name door de schaalvergroting zijn veel houtwallen 
verdwenen of is de kwaliteit van de houtwal sterk verminderd. Door de 
schaalvergroting worden het aantal elementen bovendien sterk terug 
gedrongen. De begrenzing van de kavels wordt groter in de gevallen 
waar dat mogelijk is.

Nieuwe elementen
De overblijvende en/of nieuw aan te leggen elementen moeten 
gezien het landschap een robuust karakter meekrijgen. Heldere 
landschappelijke structuren als wegbeplantingen, boscomplexen en 
brede bosachtige houtsingels ondersteunen het rationele landschap 
en verstevigen de rechtlijnige en blokachtige verkavelingen. Indien er 
ontwikkeld wordt, moeten deze gericht zijn op heide, bos en/of vennen. 
Verbinden met een recreatieve functie als wandelroute of fietsroute is 
waardevol indien de situatie het toe laat.
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Verandering landschap rondom Klaas B.V. rond 1904, 1935 en 1965. (Bron: watwaswaar.nl)
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Erfopzet
Zoals eerder aangegeven is het bedrijf van Klaas B.V. gelegen aan de 
Vriezenveenseweg 87 te Geesteren. Het erf bestaat uit een bedrijfhal 
en een woning. In de afbeelding hiernaast is het erf weergegeven met 
aan de noordzijde de Vriezenveenseweg. 

A - Woonhuis
B - Huidige vertoning van de bedrijfshal
C - Eigendom

Het erf heeft niet zozeer een bijzonder cultuurhistorische opzet, 
maar past door zijn karakter en verschijningsvorm prima in het jonge 
heideontginningslandschap. 
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Opzet erf Klaas B.V. met aan de noordzijde de Vriezenveenseweg (Bron: Bingmaps.com)
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3. Beleid
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd 
in tal van plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie & de 
Omgevingsverordening welke is vastgesteld 1 oktober 2009. Op 1 
september 2013 is de Omgevingsvisie van kracht aan de hand van 
een actualisatie. De belangrijkste relevante beleidskeuze voor de 
ruimtelijke kwaliteit om de provinciale ambities te realiseren is: 

- ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken 
en keuzes voor duurzaamheid.

Uitvoeringsmodel
Alle uitvoeringsacties zijn te plaatsen in de samenhang van 
Generiek beleidskeuzes, de ontwikkelingsperspectieven en 
beleidsperspectieven. 

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. Vooral reserveringen voor waterveiligheid, externe veiligheid, 
LOG gebieden en begrenzingen als Nationale Landschappen, 
Natura 2000-gebieden en de EHS zijn voorbeelden van generieke 
beleidskeuzes. Er zijn geen aanvullende beleidskeuzes van kracht 
tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven
Er zijn zes ontwikkelingsperspectieven omschreven waarbij met 
name wordt omschreven welke ontwikkeling waar toegestaan kan 
worden. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend om 
flexibiliteit te hebben bij keuzes. Het plangebied is aangemerkt als 
“Buitengebied accent productie”. Dat betekent dat het gebieden 
voor landbouw betreft welke bijdragen aan de kwaliteit van grote 
open cultuurlandschappen en gebieden waar plek is voor intensieve 
veehouderij. (LOG gebied). Indien de voorgenomen ontwikkeling 
bijdraagt aan de kwaliteit van grote open cultuurlandschappen past 
deze ontwikkeling in het betreffende gebied.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoest aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke 
laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en 
lust en leisurelaag). Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden 
en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er staat omschreven 
in een catalogus gebiedskenmerken welke kenmerken diverse 
gebieden en hoe een ontwikkeling invulling dient te krijgen. De 
gebiedskenmerken zijn richtinggevend op aspecten als landschap, 
infrastuctuur, milieu, bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag 
en de lust en leisurelaag zijn niet opgenomen; zij zijn niet relevant 
wat betreft de voorgenomen ontwikkeling.
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De egaal gelige kleur over het plangebied betekent dat het algehele gebied aan te duiden is als Landschapsontwikkelingsgebied. 
(Bron: omgevingsvisie.nl)
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Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van 
de mens door onder andere invloeden van abiotische processen 
als de ijstijden, de wind en water. Zoals grote delen van Overijssel 
bestond ook het plangebied uit dekzandvlakten met beperkte 
reliëfverschillen. In de jaren zijn de hoogteverschillen onder andere 
door zandverstuivingen, het ontginnen van de heidecomplexen en 
de ontwikkeling in de landbouw nagenoeg verdwenen. 

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat 
er een (agrarisch) cultuurlandschap. De mens heeft de heide 
ontgonnen om meer ruimte voor de landbouw te realiseren. Dit 
gebeurde na de opkomst van kunstmest. Het plangebied ligt in het 
jonge heideontginningslandschap waarbij men tijdens het ontginnen 
nooit nagedacht heeft over de schoonheid van het landschap. Nu 
waarderen wij juist de ingrepen die destijds plaats hebben gevonden. 
Het ontginningslandschap is een halfopen tot open landschap met 
rationele regelmatige blokverkaveling. Beplanting zijn vaak robuust 
in de vorm van singels op perceelsranden of langswegen. Hier en 
daar is er een boscomplex en de meeste beken zijn genormaliseerd.
De nieuwe erven zijn vaak langs de hoofdwegen gesitueerd maar 
het aantal wegen is juist relatief laag. De voorgenomen ontwikkeling 
is mogelijk indien het open landschap en de blokverkaveling wordt 
gerespecteerd.

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KiGO)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de 
uitwerking van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling 
dient de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden 
gecompenseerd te worden. Bij een grootschalige ontwikkeling dient 
men naast een basisinspanning en een extra investering aan te bieden. 
Men onderscheidt een aantal stappen:

- Wat is de omvang van de ontwikkeling;
- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;
- Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
- Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
- Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier 
lagen; de natuurlijke, de agrarische, de stedelijke en de lust en leisure 
laag. De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan 
een stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kun-
nen de verdwenen kenmerken terug worden gebracht. Het plangebied 
ligt in het jonge heideontginningslandschap. Daarin wordt gestreefd 
naar het versterken en ontwikkelen van robuuste en heldere land-
schappelijke structuren. 
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Links: Natuurlijke laag; het plangebied is omschreven als “dekzandvlakte en ruggen”. Rechts: Laag van Cultuurlandschap; plangebied is omschreven als “jonge heide- en broekontginningslandschap.
(Bron: omgevingsvisie.nl)
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Het volgende uit het KiGO is van toepassing op de uitbreiding van het 
bouwblok:

‘‘Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan
500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels 
van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 
de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 
grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benade-
ring. Indien er een bestemmingsplanprocedure genoodzaakt is, wordt 
een ontwikkeling gezien als grootschalig. De Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. Dat geldt 
voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van bestaande func-
ties in het buitengebied.’’

Om de bijdrage KiGO te bepalen is er een berekening opgesteld. De 
bijdrage is opgesteld door de waardevermeerdering als gevolg van de 
uitbreiding van het niet agrarisch bouwblok. De afwaardering van de 
gronden om te vormen naar bos / natuur kunnen afgetrokken worden 
van de waardevermeerding. Indien aantoonbaar kan worden gemaakt 
mogen voor nader te onderbouwen aspecten als werkgelegenheid, 
logistiek en ruimtegebrek telkens 5% in mindering worden gebracht. 
Met deze uitbreiding voldoet Klaas B.V. aan de aspecten werkgelegen-
heid, logistiek en ruimtegebrek waardoor 15% in mindering kan wor-
den gebracht. 

Door de kosten van het rapport, maar ook de kosten van de architect 
ten behoeve van het KGO plan en het kwaliteitsteam in mindering te 
brengen volgt het eindbedrag. Dit plan volstaat met een investering 
van circa € 51.993,-. Voor de investering in het jonge heideontginnings-
landschap vraagt men versterkingen van de (beplantings)hoofdstruc-
turen voor een robuust landschappelijk raamwerk. Robuust door de 
aanplant van brede houtsingels, laanbeplantingen en boscomplexen. 
De grote ruimten moeten behouden blijven, en de blokverkavelingen 
moeten duidelijk zichtbaar blijven. Indien er natuur ontwikkeld wordt 
dan dient deze zich te richten op heide, bos en vennen, waar mogelijk 
combineren met een recreatief netwerk. 

3.3 Casco benadering Noordoost Twente

De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het 
bestaande landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het 
mogelijk om via een kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of 
niet in strijd is met elementen welke tot de casco behoren. Elementen 
als onderdeel uitmakend van de Casco zijn in principe niet te verwijde-
ren. Hoewel veel cultuurhistorische elementen en erfbeplantingen als 
geen onderdeel casco zijn aangegeven is de benadering wel logisch en 
in de lijn van de KiGO. Conform de visie vanuit de KiGO moet er ruimte 
zijn voor robuuste verbindingen. Het open karakter moet worden bena-
drukt evenals de grotere perceelsomvang. 
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Links: Een fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering NOT. Rechts: Voorgestelde KGO berekening.
(Bron: gisopenbaar.overijssel.nl)



4. Uitgangspunten
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn een aantal uitgangspunten

Uitgangspunten opdrachtgever:

- Het uitbreiden van de bedrijfssituatie met 1428 m2.
- Het uitbreiden van het bouwblok met 2557 m2.

Uitgangspunten gemeente Tubbergen:

- Het landschappelijk inpassen van de beoogde uitbreiding.
- Ontwikkeling conform KiGO en Casco beleid.
- Robuuste landschapselementen in de jonge heide ontginning.
- Blokverkaveling behouden en versterken open ruimte.
- Bos uitvoeren met berken-zomereikenbos of elzen-eikenbos.

Uitgangspunten provincie Overijssel:

- Ontwikkeling conform Omgevingsvisie en Omgevingsverordening   
  Overijssel.
- Extra investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
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5. Het Plan
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De voorgenomen uitbreiding heeft tot gevolg dat de bestaande 
bedrijfshal met een oppervlakte van 1683 m2 uitgebreid wordt naar 
een totaal oppervlakte van 3111 m2. Een toename van 1428 m2. 
De uitbreiding vindt plaats in het jonge heideontginningslandschap. 
Daarmee moet een inpassing voldoen aan het robuuste karakter van 
haar omgeving. Bovendien moet de inpassing de blokkenverkaveling 
versterken. Het gebied behoort tot de zogeheten matig dynamische 
heideontginning. Daarin zijn kavelgroottes van 5 - 10 ha gewenst met 
aandacht voor opgaande groene elementen langs de infrastructuur, 
de kavelgrenzen en kleine heide en bosrestanten.  

Om de ontwikkeling samen te laten hangen met de ruimtelijke 
kwaliteit is er gekeken naar de directe omgeving van het bedrijf en 
de cultuurhistorische situatie. Jonge ontginningsgebieden zijn van 
oorsprong nagenoeg open. Dat geldt ook voor de directe omgeving 
van Klaas BV. 
Rond 1900 was echter het plangebied gesloten tegenover de open 
gebieden daarom heen. De afbeelding op de rechterpagina laat 
dat in detail zien. Het plangebied (oranje) ligt temidden van een 
gesloten structuur van houtopstanden. Er was dus een contrast; 
er waren open gebieden tegenover meer gesloten gebieden. 
Daardoor ontstaat er een afwisselend landschap met robuuste 
elementen als houtwallen, houtsingels en bossen tegenover open 
ruimten al dan niet ingevuld met heide. Juist het contrast kan een 
element robuuster maken. Rondom het bedrijf ligt een agrarisch 
gebied waarmee de verwachting is dat de schaal rondom verder 
wordt vergroot. 

Die schaalvergroting is weer te zien in de landschappelijke 
veranderingen rondom Klaas BV. De dichtheid die het gebied kent 
rond 1900 is naar de toekomst open geworden. Veel houtopstanden 
zijn verdwenen door de schaalvergroting in de landbouw. Het gebied 
is van agariërs waarbij de kans op herstel van elementen bijzonder 
klein is. Het gebied zal daarom nog meer open worden naar de 
toekomst. 

In totaal is er bijna 1,5 ha beschikbaar aan de oostzijde van het 
bedrijf. Het is ecologisch en landschappelijk niet waardevol om 
de bovenlaag te ontgraven om opnieuw heide te ontwikkelen of 
andere vormen met voedselarme beginselen. Rondom wordt er 
immers intensief verbouwd waardoor het gebied geïsoleerd zou 
komen te liggen. De oppervlakte is dus te kleinschalig en in de 
directe omgeving is de verwachting op aansluiting of uitbreiding in 
de toekomst bijzonder laag.

In plaats van de ontwikkeling van heide is het landschappelijk wel 
verantwoord om een bos aan te planten. Het bos draagt bij aan 
de robuuste structuur van het omliggende landschap. Bovendien 
benadrukt het de rechtlijnige blokverkavelingen en de open 
ruimte eromheen. Van oorsprong komen meerdere (kleinschalige) 
boscomplexen voor in het open heideontginningslandschap op 
willekeurige locaties. Het aanbrengen van een kleine houtwal 
of houtsingel zou tegenstrijdig zijn met de doelstelling en het 
streefbeeld vanuit de KiGO waarmee deze optie is uitgesloten.  
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Links landschappelijke indeling rond 1904 en rechts studie op basis van huidige luchtfoto open vs. gesloten. (Bron: watwaswaar.nl / Hannink Landschapsvormgeving / Google Earth)
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Zoals eerder aangegeven is de omvang van het bos een kleine 1,5 
ha en wordt een gedeelte gezien als de nodige basisinspanning voor 
de uitbreiding. Voor het beplanten van het bos wordt de bovenlaag 
van het bouwland afgegraven en wordt de totale oppervlakte 
beplant met een assortiment dat hoofdzakelijk bestaat uit berken 
en eiken. Ook de grove den kan daarin met mate voorkomen. Aan 
de randen worden wat andere soorten geplant om wat diversiteit 
te creëren. Door het afgraven wordt de meest nutriëntenrijke laag 
weggenomen. Daarmee ontstaat ook op de bodem van het bos de 
kans voor diversiteit in de kruidenlaag. 

De ontwikkeling volgt daarmee gedeeltelijk de casco kaart. Ook 
daarin wordt gekozen om het landschap op de betreffende locatie 
minder open te maken, getuige de blauwe compensatie lijn welke 
van west naar oost loopt.

Verklaring algeheel plan op de rechterpagina:

A  Oorspronkelijke bouwblok (oranje lijn)
B  Uitbreiding bouwblok 2557 m2 (rode lijn)
C  Uitbreiding bedrijfshal 1428 m2
D  Basisinspanning bosrand 1232 m2 
E  Extra inspanning bos 13575 m2
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Algeheel plan metaalbedrijf Klaas B.V. schaal 1:2000. (Bron: Ad Fontem Juridisch Bouwadvies / Hannink Landschapsvormgeving)
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6. Beplantingsplan
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Zowel de basisinspanning als de extra kwaliteitsimpuls wordt 
aangeplant met eenzelfde assortiment. De aantallen van de 
basisinspanning mogen echter niet meegeteld worden met de extra 
kwaliteitsimpuls. De totale oppervlakte wat meegerekend mag 
worden met de KiGO bedraagt 13.575 m2. Een rand van een 3 meter 
met beplanting als hazelaar, gelderse roos, vuilboom en meidoorn 
volstaat voor diversiteit en extra ecologische mogelijkheden. Op 
het bosperceel zelf wordt eik, berk en grove den aangeplant. Een 
deel van de eiken wordt zwaarder aangeplant om direct te kunnen 
concurreren met de harder groeiende berken. De plantafstand in 
het bos bedraagt 1,5 x 1,5 meter en in de bosstrook 1 x 1 meter. 
Beide worden aangeplant in een driehoeksverband. 

Soort Ned. Naam Maat  Aantal

Quercus robur Zomereik 8-10  200
Quercus robur Zomereik 60 - 100 1800 
Betula pendula Ruwe berk 60 - 100 1600 
Pinus sylvestris Grove den 60 - 100 1600
Corylus avellana  Hazelaar 60 - 100 350 
Viburnum opulus Gelderse Roos 60 - 100 350 
Rhamnus frangula Vuilboom 60 - 100 300 
Crataegus monogyna Meidoorn 60 - 100 300

De kosten voor de uitvoering van het plan zijn voornamelijk het 
afgraven van de grond, het inplanten van het bos en de bosstroken 
en het daarop voortvloeiende onderhoud voor de eerste vijf jaren. 
De kostenberekening is op de pagina hiernaast weergegeven. 
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De KiGO kostenberekening voor het aanleggen van het bos.
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5. Het Plan
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Door de voorgenomen planontwikkeling kan ‘De Korenschoof’ het 
zorgaanbod uit gaan breiden. De uitbreiding vindt plaats aan de 
zuidzijde van het huidige erf op de overgang van het essenlandschap 
naar het matenlandschap. Om de ontwikkeling samen te laten 
hangen met de ruimtelijke kwaliteit is er gekeken naar de directe 
omgeving van het bedrijf en het eigendom van de initiatiefnemer. 

Voor de basisinspanning en ten behoeve van de inpassing van 
parkeerplaatsen wordt de bestaande elzensingel (A) aan de 
Snoeymansweg versterkt. De singel wordt afgezet en doorgeplant 
met nieuwe elzen. Daarnaast zijn er extra parkeermogelijkheden (B) 
in het plan opgenomen waarmee er in totaal 16 parkeerplaatsen 
zijn gesitueerd. Het oprit wordt versterkt met een eikensingel (C) 
met onderbeplanting en richting de privé woning worden er links 
en rechts van de doorgang inheemse struweelbeplantingen (D) 
aangebracht.

De uitbreiding van de zorgboerderij is een relatief kleine ontwikkeling. 
Als extra kwaliteitsinspanning wordt er een houtsingel aangeplant 
(E) op de locatie waar nu nog parkeerplaatsen gesitueerd zijn. 
Daarmee wordt het matenlandschap in enige mate herstelt. De 
parkeerplaatsen verdwijnen en worden verplaatst (B). Naast de 
houtsingel wordt een fruitgaard (F) gerealiseerd afgesloten met een 
beukenhaag en een meidoornhaag. 

De houtsingel (G) aan de achterzijde van het perceel heeft een 
cultuurhistorische meerwaarde. De slechte bomen in de houtsingel 

worden gekapt en de gehele houtsingel zal worden aangevuld met 
nieuw aan te planten eiken. Het weiland en daarmee de ruimte 
tussen de fruitgaard en de houtsingel wordt gerealiseerd met een 
raster van gekloofde eikenhouten palen (H). 

Verklaring rechterpagina:

A   Bestaande elzensingel
B   Parkeermogelijkheden
C   Eikensingel met ondergroei
D   Struweelbeplantingen 
E   Nieuw aan te leggen houtsingel
F   Fruitgaard met hagen
H   Raster van gekloofde eikenpalen 
G   Bestaande houtsingel
I    Uitbreiding
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Algeheel plan zorgboerderij ‘De Korenschoof” schaal 1:2000 (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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6. Beplantingsplan
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Op basis van de extra kwaliteitsinvestering worden  diverse 
elementen beplant volgens onderstaande beplantingsoverzichten:

1. Nieuw aan te leggen houtsingel
Houtsingel 20 x 4, plantverband 1.5 x 1.5 in driehoeksverband. 
De singel is, behoudens een opening voor de toegang naar de 
speelweide gesloten:

Quercus robur Zomereik 60 - 100 25
Corylus avellana  Hazelaar 60 - 100 10 
Alnus glutinosa Els  60 - 100 15
Sorbus aucuparia Lijsterbes 60 - 100 10

2. Versterken houtsingel
De bomen worden om de 6-7 meter met twee boompalen geplant.

Quercus robur Zomereik 12 - 14  7

3. Aan te leggen fruitgaard
Aanleggen fruigaard met hoogstam fruitbomen. De bomen worden 
6-8 meter uit elkaar gepoot. De hagen worden aangeplant met 5 
planten per m1

Crataegus monogyna Meidoorn 60 - 100 150
Fagus sylvatica Beuk  60 - 100 225
Appel (bijv. Gr. Kroon) (divers)  Hoogstam  4
Peer (bijv. Conference) (divers)  Hoogstam  3
Pruim (bijv. Reine claude) (divers)  Hoogstam  3

4. Raster
Het plaatsen van een raster met eiken gekloofde palen. 

Voor de basisinspanning geldt een volgende verplichting:

5. Versterken elzensingel
De bestaande elzen worden afgezet en doorgeplant met:

Alnus glutinosa Els  60 - 100 10

6. Aanleg erfbeplantingen
Bomen worden 6 meter uit elkaar geplaatst en het bosplantsoen 
heeft een plantverband van 1 x 1 meter in een driehoeksverband.

Quercus robur Zomereik 12 - 14  7
Corylus avellana  Hazelaar 60 - 100 40 
Alnus glutinosa Els  60 - 100 50
Sorbus aucuparia Lijsterbes 60 - 100 50
Acer campestre Veldesdoorn 60 - 100 30
Viburnum opulus Gelderse roos 60 - 100 30
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Beplantingsplan zorgboerderij ‘De Korenschoof” schaal 1:2000 (Bron: Hannink Landschapsvormgeving)
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1.1 Aanleiding
De eigenaren van de erven aan de Maatmansweg 11 en Witteveensweg 12 te Tubbergen 
wensen in het kader van Rood voor Rood-regeling, landschapontsierende gebouwen 
te slopen en de voormalige boerderij aan de Maatmansweg te verbouwen tot woning. 
De ervenconsulent is verzocht advies uit te brengen over de gewenste landschappelijke 
inpassing van de locatie en is gevraagd te toetsen of de bestaande boerderij aan 
de Maatmansweg 11 als karakteristiek kan worden beschouwd, zodat een grotere 
woninginhoud dan 900m3 kan worden toegestaan. Op 28 september 2012 heeft een 
bezoek aan beide erven plaatsgevonden door Anneke Coops, ervenconsulent van Het 
Oversticht, in aanwezigheid van de initiatiefnemers en de ambtenaar van de gemeente. 
In navolging op het advies van de ervenconsulent wordt in dit rapport de inrichting 
onderbouwd en toegelicht.

1.2 Huidige situatie en gewenste ontwikkelingen
Nieuwbouwlocatie aan de Maatmansweg
Het erf ligt in een ecologisch en recreatief zeer waardevol landschap, tussen het beekdal 
van de Mosbeek en de es. Dit landschap maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur; 
een deel van de gronden rond het erf is gerealiseerde nieuwe natuur (het dal zelf), een 
deel is nog te realiseren nieuwe natuur. Het erf bestaat uit een huidige bedrijfswoning 
(te handhaven), een karakteristieke schuur, een karakteristieke oude boerderij met 
daarachter de voormalige bedrijfswoning en enkele voormalige agrarische schuren. De 
initiatiefnemers willen de oude karakteristieke boerderij geschikt maken voor bewoning en 
de oude bedrijfswoning, die ermee in verbinding staat slopen. De gemeente wil hieraan, 
op grond van de Rood voor Rood-regeling, toestemming verlenen vanwege de hoge 
cultuurhistorische kwaliteit van de boerderij. Ook de hiernaast gelegen karakteristieke 
schuur heeft grote cultuurhistorische waarde. Deze wil men vervangen door een nieuwe 
schuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van de oude nog bruikbare bouwmaterialen van de 
voormalige karakteristieke schuur. Enkele schuren naast en achter de boerderij worden 
gesloopt in het kader van de Rood voor Rood-regeling. De totale oppervlakte aan te 
slopen schuren op deze locatie betreft 447 m². 

 1
INLEIDING
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Afbeelding 5. Te slopen oude bedrijfswoning

Afbeelding 6. Te slopen oude bedrijfswoning (rechts) en te behouden karakteristieke boerderij (links)
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Afbeelding 7. Te slopen landschapsontsierende bebouwing aan Maatmansweg

Afbeelding 8. Te herbouwen karakteristieke schuur aan de Maatmansweg
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Extra sloopoppervlakte, Witteveensweg
Omdat het aantal sloopmeters niet voldoende was is gezocht naar meer te slopen 
oppervlakte van landschapsontsierende gebouwen. Deze zijn gevonden aan de 
Witteveensweg 12. Dit erf bestaat uit een nieuwe woning, een voormalige veeschuur 
en een garage in een voormalige varkensschuur. Op deze locatie wordt de voormalige 
veeschuur gesloopt (oppervlakte 652 m²). De aanwezige garage wordt opgeknapt. Na 
sloop van de bedrijfsgebouwen wordt het erf opnieuw ingericht. De slooplocatie krijgt 
deels de functie van pony weide en zal deels worden ingericht als boomgaard. Het 
erf bevindt zich in het landbouwontwikkelingsgebied ten westen van Geesteren, een 
hoogveenontginningsgebied, ten zuiden van een jong veen- en broekontginningsgebied. 
In de omgeving ligt de nadruk op (intensieve) agrarische bedrijven. Ook zijn er enkele 
burgerwoningen aanwezig. 

Afbeelding 9. Luchtfoto Witteveensweg met in rood aangeduid de te slopen voormalige veeschuur en in oranje de te herbouwen schuur (garage)
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Afbeelding 10. Ontwikkelingsperspectief Maatmansweg

Afbeelding 11. Voorlopig standpunt GS (30 oktober 2012)
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Uit de analyse van beleid en landschap in dit hoofdstuk volgen per thema de uitgangspunten 
die van belang zijn bij de voorgestane ontwikkeling. Deze uitgangspunten leiden tot de 
visie en het ontwerp van hoofdstuk 3.

2.1 Provinciaal beleid, Omgevingsvisie Overijssel (2009)
Het belangrijkste provinciale ruimtelijke plan voor dit project betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel 2009. De Omgevingsvisie Overijssel is een integrale visie die het 
voorheen geldende Streekplan Overijssel 2000+, het Verkeer- en Vervoerplan, het 
Waterhuishoudingsplan en het Milieubeleidsplan samen brengt in één document. Hiermee 
is de Omgevingsvisie het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving 
van Overijssel. Het is op 1 juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 
2009 in werking getreden. Leidende thema’s zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

2.1.1 Ontwikkelingsperspectieven 
De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene en stedelijke omgeving. Met 
de ontwikkelingsperspectieven wordt de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de provincie 
vormgegeven. Hiervoor gelden de gebiedskenmerken als onderligger.

De projectlocatie aan de Maatmansweg behoort tot het ontwikkelingsperspectief groene 
en blauwe hoofdstructuur. De groene en blauwe hoofdstructuur omvat bestaande natuur 
en nieuwe natuur, EHS en Natura 2000 (zie afbeelding 10). Hier wordt gestreefd naar 
realisatie van een aaneengesloten structuur van natuurgebieden en van een continu en 
herkenbaar watersysteem.

2
OMGEVINGSANALYSE
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Afbeelding 12. Natuurlijke laag

Afbeelding 13. Cultuurlandschap Maatmansweg
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2.1.2 Gebiedskenmerken, natuurlijke laag
De natuurlijke laag is ontstaan doordat abiotische en biotische processen inwerken op 
de ondergrond van bodem en geologie. Van oudsher bestaat er in deze laag een sterke 
samenhang tussen het natuur- en watersysteem. Vervolgens heeft de natuurlijke laag plek 
en betekenis gekregen in het menselijke occupatieproces. Lange tijd is de natuurlijke laag 
sturend geweest voor een groot deel van de ruimtelijke ontwikkelingen. Mensen vestigden 
zich op de droge plekken, wegen werden aangelegd bij goed doorwaadbare plekken in 
de rivier. Pas de laatste eeuw is deze koppeling door technische mogelijkheden steeds 
losser geworden en zijn door menselijke ingrepen de kwaliteiten van de natuurlijke laag 
aangetast. Het beter afstemmen van de ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag, 
kan voorkomen en er voor zorgen dat natuurlijke kwaliteiten weer medebepalend worden. 
De projectlocatie ligt in het dekzandvlaktegebied van Ootmarsum (zie afbeelding12). De 
omgevingsvisie spreekt hiervoor de volgende ambities uit:
•	 Ontwikkelingen moeten bijdragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van 

de hoogteverschillen;
•	 Ontwikkelingen moeten bijdragen aan versterking van de potentiële natuurlijke 

kwaliteiten van de ‘natte voet’ van de stuwwal (kwelzone, brongebied) en deze beter 
zichtbaar maken.  

2.1.3 Gebiedskenmerken, laag van het agrarische cultuurlandschap
In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Vanuit de nederzettingen zijn de omliggende 
gronden ooit ontgonnen, daardoor is er een sterke ruimtelijke en functionele relatie met 
het omringende landschap ontstaan. Afhankelijk van de stand van de techniek en de 
beschikbaarheid van meststoffen is door de eeuwen heen een geschakeerd patroon van 
akkers, weiden, hooiland en bebouwing gegroeid. Dit verschil in tijd geeft mede richting 
aan de ontwikkeling van deze gebieden. Binnen de regionale landschappen is er vaak op 
korte afstand sprake van verschillen: de es, de flank en het beekdal. De projectlocatie ligt 
in het essenlandschap (zie afbeelding 13). De ambitie voor het essenlandschap is:

•	 Behouden van de es als ruimtelijke eenheid;
•	 Versterken van de contrasten tussen de verschillende landschapsonderdelen: grote 

open maat van de essen, het mozaïek van de flank van de es, de open beekdalen en 
vroegere heidevelden;

•	 Op de flanken van de essen wordt gestreefd naar instandhouding van het kleinschalige 
patroon van houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven (de rand van de es 
als groene mantel) en open ruimten daartussen. 
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Afbeelding 14. Stedelijke laag en Lust & Leisurelaag Maatmansweg
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2.1.4 Stedelijke laag en Lust- en Leisurelaag
Cultuurhistorisch of architectonisch waardevolle gebouwen zijn vaak bepalend voor het 
straatbeeld en de skyline en bepalen de identiteit en belevingswaarde voor bewoners en 
bezoekers. Uniforme uitbreidingen aan de dorpen bedreigen de karakteristieke verschillen. 
Afzonderlijke projecten worden vaak op zichzelf staand ontwikkeld en niet als onderdeel 
van een samenhangend geheel. Daardoor lopen differentiatie en de sense of place, 
waar juist toenemende behoefte aan ontstaat, gevaar. De projectlocatie is aangeduid als 
bijzondere plek door de donkerte die je er ’s nachts kunt ervaren (zie afbeelding 14). 

•	 Gestreefd wordt naar behoud van het rustige en onthaaste karakter van de donkere 
gebieden. Dit vereist het selectief inzetten en ‘richten’ van kunstlicht.
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2.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
De provincie wil ontwikkelingen in de groene omgeving samen laten gaan met een impuls in 
kwaliteit. Daarom is de ‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkeld als een eenduidige 
bundeling van diverse bestaande regelingen waaronder Rood voor Rood. Er is een 
werkwijze ontwikkeld om principes van ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken voor 
sociaal-economische ontwikkelingen in de groene omgeving. De basis ligt in de principes 
van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, de ontwikkelingsperspectieven en de ‘Catalogus 
Gebiedskenmerken’ zoals beschreven in voorgaande paragrafen. Het uiteindelijke plan is 
in hoofdstuk 5 nader getoetst aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

2.3 Gemeentelijk beleid, gemeente Tubbergen
Rood voor Rood met gesloten beurs gemeente Tubbergen.
Het hoofddoel van de kaders voor het Rood voor Rood-beleid 2010 is het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats 
door de sloop van landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen en door overige 
verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij zal voldaan moeten worden aan de 
uitgangspunten van het gemeentelijk LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP), de geldende 
Ruimtelijke Kwaliteitskader(s) en de gemeentelijke welstandsnota. Ter compensatie van 
de sloop van minimaal 1000 m2 landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen wordt 
onder voorwaarden een bouwkavel voor een woning toegekend.

Om die realisatie mogelijk te maken, zullen op planologisch verantwoorde locaties 
één of meer bouwkavels voor een woning toegekend worden, terwijl de deelnemer 
aan de Rood voor Rood-regeling uit de getaxeerde waarde daarvan het slopen van de 
bedrijfsgebouwen en de bijdrage voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moet 
bekostigen. De deelnemer mag 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van die 
gebouwen behouden.

Nationaal Landschap Noordoost Twente
De locatie ligt in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Dit gebied kenmerkt zich 
door een glooiend landschap dat zeer gevarieerd is door een fijnmazig samenstel van 
beken, essen, kampen en ontginningen. Houtwallen, singels en bossen zorgen voor een 
kleinschalig en groen karakter.
De specifieke landschappelijke (kern)kwaliteiten zijn:
• Samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen;
• De grote mate van kleinschaligheid;
• Het groene karakter.

In het ‘Werkschrift Ruimtelijke kwaliteit Overijssel’ wordt het volgende gezegd over de 
essentie van het essenlandschap: De es vormt de drager van het landschap door de 
grote openheid en de ruimtelijke impact. De flanken van de es kenmerken zich door de 
rijke, verdichte randen. Deze zijn kleinschalig en gevarieerd. Bewoning vindt plaats op de 
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overgangen van hoog/laag en van droog/nat. De volgende knelpunten komen naar voren:
• Het schaalcontrast tussen es en flank verdwijnt, en daarmee de cultuurhistorische 
zonering van es - flank - laagte.
• Er vindt een afname plaats van de fijnmazige toegankelijkheid en karakteristieke 
beplanting verdwijnt.

Ambities:
• De karakteristieke open ruimtes van de es behouden en versterken en de kleinschaligheid 
en afwisseling van de flanken herontwikkelen.
• De toegankelijkheid van het landschap vergroten door het (her) ontwikkelen van een 
fijnmazig netwerk. Nieuwe locaties voor wonen en werken op de flanken.

Bestemmingsplan buitengebied
Op de internetsite van de gemeente Tubbergen is het vigerende bestemmingsplan 
weergegeven (2006). Hier is de locatie bestemd als agrarische bedrijfsdoeleiden. Tevens 
is het gebied aangewezen als extensiveringsgebied.
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Afbeelding 15. Geomorfologische kaart Maatmansweg (in de afbeelding staat per eenheid de legendatekst)
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2.4 Ondergrond 
Geomorfologische kaart 
Afbeelding 15 laat de geomorfologische kaart zien. Hierop is te zien dat het projectgebied 
op een stuwwal ligt (rode vlak met roze lijnenspel). De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd 
opgestuwde aardlagen. Gestreefd wordt naar het beter zichtbaar en beleefbaar maken 
van de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en omgeving. Als regionale 
inzijggebieden hebben ze een belangrijke functie in het watersysteem. De hoge stuwwal 
van Ootmarsum waar het projectgebied deel van uitmaakt is wat hoger en steiler dan 
die van Oldenzaal-Enschede; de hoogste top ligt in Duitsland, ten noorden van het 
projectgebied. Een verschil met de andere hoge stuwwal vormt de samenstelling van het 
gestuwde materiaal. In de stuwwal van Ootmarsum overwegen zandige afzettingen. In het 
projectgebied ligt een droog dal (roze en paars op de kaart). Hierin zijn andere gronden tot 
ontwikkeling gekomen dan op de hoger gelegen stuwwalgrond. Dit wordt nader toegelicht 
in de volgende paragraaf.
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Bodemkaart 
De bodemkaart (afbeelding 16) geeft extra informatie voor een goede plantkeuze. Op 
basis van de ondergrond en de grondwaterstand samen met de al aanwezige beplanting 
in de directe omgeving is het sortiment bepaald. Door voor meerdere plantsoorten te 
kiezen ontstaat een grotere diversiteit en grotere ecologische waarde. De hoger gelegen 
kopjes zijn ontwikkeld als enkeerdgrond en in de overige dekzandvlakte is een venige 
beekdalgrond ontstaan. Enkele plantsoorten zijn afgebeeld op de volgende pagina’s. Het 
onderscheid tussen de verschillende bodems in het projectgebied moet inzichtelijk worden 
gemaakt door het toepassen van verschillende plantsoorten op de juiste plek.

Enkeerdgrond
Het hoger gelegen deel bestaat uit een zwarte enkeerdbodem (zEZ23) met grondwatertrap 
VII. Voor het uitoefenen van de landbouw vóór de uitvinding van kunstmest was het 
essentieel om voldoende plantenvoedende bestanddelen beschikbaar te hebben. Als 
gevolg van de landbouwontwikkeling bestond het landschap rond 1000 na Chr. uit een 
afwisseling van akkercomplexen ofwel essen, bossen, struwelen, half open parkgebieden 
en heischrale graslanden. Essen zijn landschappelijk herkenbare, ruimtelijk begrensde 
eenheden die voor akkerbouw gebruikt worden door meerdere boeren. Ze zijn hoekig van 
vorm, scherp begrensd, open en meestal begrensd door een steil randje van 50-100cm. 
De es was omgeven door een houtwal om vee en wild uit het akkerland te houden. 
De bosgemeenschap die bij deze bodem past is het Droog Wintereiken - Beukenbos. 
Passende bomen zijn: beuk, zomereik, ruwe berk, winterlinde, haagbeuk, esp, zoete kers 
en esdoorn. De struiken zijn: vuilboom, lijsterbes, hulst, bergvlier, hazelaar en boswilg, 
wilde appel, taxus, kamperfoelie, framboos, brem en klimop. Enkele soorten zijn afgebeeld 
op de volgende pagina.

Venige beekdalgrond
Een deel van de stuwwal is na de vorming overdekt met keileem. Op die plaatsen zijn 
meestal veldpodzolgronden (Hn21x en Hn23x) gevormd. Vanaf de waterscheiding lopen 
radiaal een aantal deels droge, deels watervoerende diep ingesneden dalen. Naar het 
westen onder andere het dal van de Mosbeek. In enkele dalen komt veenvorming voor 
(ABv). De grondgebruikers die voor een deel sterk afhankelijk waren van deze natte 
gronden, hebben voortdurend getracht de wateroverlast te beperken door het overtollige 
water zo snel mogelijk af te voeren. Dit gebeurde vaak tegelijk met het in cultuur nemen 
van de grond of het verbeteren van de cultuurtoestand. De bosgemeenschap die bij deze 
bodem en grondwaterstand II past is het Berken - Elzenbroek. Passende bomen zijn: 
Zachte berk, ruwe berk, zwarte els, zomereik en ratelpopulier. De struiken zijn: vuilboom 
en lijsterbes, grauwe-, geoorde-, bos- en kruipwilg en zwarte appelbes. Enkele soorten 
zijn afgebeeld op de volgende pagina.

Hoogtekaart
De hoogtekaart (afbeelding 17) laat nogmaals duidelijk de ligging zien op de overgang van 
de hogere gronden naar het ‘beekdal’. Het hoogteverschil binnen dit kaartbeeld (met een 
weergegeven breedte van ca. 1100 meter) is circa 40 meter.



24 Rood voor Rood Maatmansweg 

Enkeerdgrond, Droog Wintereiken - Beukenbos

Afbeelding 18. Wintereik Afbeelding 19. Beuk

Afbeelding 20. Linde Afbeelding 21. Esdoorn

Afbeelding 22. Lijsterbes Afbeelding 23. Kamperfoelie
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Afbeelding 24. Zwarte els Afbeelding 25. Zomereik

Afbeelding 26. Ruwe berk Afbeelding 27. Ratelpopulier

Afbeelding 28. Geoorde wilg Afbeelding 29. (Grauwe) wilg

Venige beekdalgrond, berken / Elzenbroek



26 Rood voor Rood Maatmansweg 

Afbeelding 30. Historische kaart 1905

Afbeelding 31. Topografische kaart 2010
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2.5 Landschappelijke structuur
Landschap
Het projectgebied ligt op de dekzandvlakte, tussen de grote escomplexen en het beekdal 
van de Mosbeek, zie voor de historische kaart afbeelding 30 en de huidige topografische 
kaart afbeelding 31. Het oud agrarische landschap bestaat uit grote bolle escomplexen, 
die worden doorsneden door diepe beekdalen. Hierdoor heeft het landschap grote 
hoogteverschillen. De grote escomplexen worden gekenmerkt door openheid en een 
compositie van landschapselementen en verspreide oude erven langs de randen van 
deze essen (kransessen). De beken ontspringen op de stuwwal van Ootmarsum. Het 
landschap is ook ecologisch en recreatief zeer waardevol. Het projectgebied grenst aan het 
natuurgebied dal van de Mosbeek. Het maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur; 
een deel van de gronden rond het erf is gerealiseerde nieuwe natuur (het dal zelf), een 
deel is nog te realiseren nieuwe natuur. 

Erfstructuur
Vanaf de weg gezien ligt de huidige bedrijfswoning in het zicht en hoger op de esrand. De 
oudere gebouwen staan hierachter. Het gaat om een oude inmiddels vervallen schuur, 
een voormalige boerderij (aangeduid als te renoveren oude karakteristieke boerderij op 
afbeelding 3) met aanbouw en enkele andere gebouwen. De voormalige boerderij dateert 
uit 1903. In 1928 heeft de boerderij haar karakteristieke huidige vorm gekregen. De 
oude boerderij is van hoge cultuurhistorische kwaliteit. Ook de hiernaast gelegen schuur 
(aangeduid als te renoveren oude karakteristieke schuur op afbeelding 3)  heeft grote 
cultuurhistorische waarde. Zowel de oude karakteristieke boerderij als de karakteristieke 
schuur worden behouden. Het schuurtje aan de ingang van het natuurgebied (aangeduid 
als te slopen houten berging, herbouw nieuwe  schuur op afbeelding 3), zal gesloopt en 
hergebouwd worden. Dit zorgt voor het behoud van de karakteristieke erfstructuur. De 
beplanting op het erf bestaat grotendeels uit forse zomereiken. 

Recreatie
Voor de passerende recreanten is de aanwezigheid van het erf een toegevoegde waarde 
aan de beleving van het (wandel)gebied. Vanuit Het Oversticht en de initiatiefnemer is er 
de wens om het schuurtje dat naast de ingang tot het natuurgebied staat, op te knappen. 
Het zal dan worden gebruikt als stalling voor auto’s en brandhout en tevens dienst doen 
als informatiepunt.

•	 De landschappelijke structuur is vrijwel geheel intact. Met veel volwassen opgaande 
beplanting en relatief nieuwe graslandnatuur. Dit dient behouden te blijven en waar 
mogelijk te worden versterkt.

•	 Met de transformatie van het erf moet rekening worden gehouden met de 
karakteristieken van erven in deze regio.

•	 Het schuurtje aan de oostkant van het erf wordt opgeknapt waarbij een mogelijkheid 
wordt gecreëerd als informatiepunt voor recreanten.



Afbeelding 32. Ontwerp
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3.1 Visie
De uitgangspunten uit bovenstaand hoofdstuk zijn uitgewerkt in nevenstaande 
inrichtingsschets, afbeelding 32 en een detail hiervan op de volgende pagina, afbeelding 
33. Onderstaande visie ligt aan deze schets ten grondslag. 

Met de ontwikkeling van het erf wordt niet alleen de initiatiefnemer gediend maar krijgt 
de gehele omgeving een impuls. De voormalige karakteristieke bebouwing wordt 
gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming waardoor de kwaliteit van het erf wordt 
geborgd. Het onderscheid tussen voor en achtererf, dat door de bouw van het zuidelijk 
gelegen woonhuis is aangetast, wordt door toevoeging van enkele karakteristieke 
erfelementen grotendeels versterkt, net als enkele landschapselementen. De indeling van 
de bebouwing wordt mede bepaald door de functies op het erf en zicht op het omliggende 
landschap waardoor een goede afstemming tussen beide is gewenst. De weg waar het 
erf aan ligt is geen route voor doorgaand verkeer maar wordt specifiek gebruikt door 
de omwonenden en recreanten. Dit zorgt voor behoefte aan duidelijke maar passende 
scheiding op het erf van openbaar en privé. De impuls die aan het erf en de omgeving 
wordt gegeven levert een meerwaarde op voor de leesbaarheid en beleving van het 
landschap, voor de bewoners en de recreanten.

VISIE EN ONTWERP

3



Afbeelding 33. Ontwerp, detail
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3.2 Ontwerp Maatmansweg
Bebouwing
Het erf bestaat uit een ensemble van verschillende gebouwen. De bestaande 
bedrijfswoning, aan de zuidkant van het erf, blijft ongewijzigd behouden. Het gebouw 
bestaat uit twee wooneenheden. De schuur even ten noorden hiervan is momenteel 
vervallen. Het is de bedoeling deze te in karakteristieke stijl, waar mogelijk gebruikmakend 
van de oorspronkelijke materialen, te herbouwen en te gebruiken als bijgebouw voor de te 
renoveren boerderij. De karakteristieke schuur wordt herbouwd in de oorspronkelijk vorm, 
daar deze in de huidige vorm al aangetast was. Het aangebouwde woonhuis voor de te 
renoveren boerderij wordt volledig gesloopt. De aankapping die is gemaakt om binnendoor 
van het nieuwe naar het oude woonhuis te kunnen wordt eveneens verwijderd. Hiermee 
wordt de rechthoekige basisstructuur en eenvoudige dakvorm hersteld (zie bijlage 5 voor 
impressieschetsen van de karakteristieke boerderij). Tot slot wordt op advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht aan de oostkant van de zandweg een kleine schuur 
(50m2) geplaatst die gaat dienen als informatiepunt voor recreanten, houtopslag en 
veestalling.

Beplanting
De scheiding van het beekdal en de weide wordt geaccentueerd door een steilrand. Deze 
scheiding werd vroeger geaccentueerd door beplanting. Afhankelijk van het beheer zal op 
deze plek weer enige beplanting ontstaan. Hierbij moet gezorgd worden dat de zichtlijn 
vanuit de woningen over het beekdal vrij blijft. De steilrand tussen de zuidelijke woning 
en de te renoveren schuur bestaat momenteel uit uitheemse sierbeplating. Deze kan 
steviger aan worden gezet met hoofdzakelijk inheems plantmateriaal. Door een eenduidig 
karakter van dit element ontstaat meer rust en privacy op het erf. De hoogstamboomgaard 
en siertuin accentueren het voormalige voorerf van de boerderij. Rondom worden enkele 
hagen aangeplant ter aankleding van het erf en om de scheiding tussen de verschillende 
(openbare en publieke) functies op het erf te accentueren.

Verharding en overige elementen
Bij de oude boerderij bestaat de verharding uit keitjes. Deze is nog vrijwel intact en de 
moeite waard om te behouden. Door hier op tactische plekken enkele hagen omheen 
te zetten wordt de scheiding tussen openbaar en privé duidelijk gemaakt en worden 
eventuele recreanten op enige afstand van het huis gehouden. Langs de weg wordt een 
hekwerk aangebracht van eikenhouten palen. Deze zorgt ook voor extra begeleiding 
van bezoekers. Ook worden enkele toegangshekken aangebracht op en rond het erf die 
toegang verlenen tot de aanliggende agrarische percelen. Hiermee wordt de uitstraling 
van het erf versterkt.
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3.3 Ontwerp Witteveensweg
Bebouwing
De voormalige veeschuur wordt gesloopt in het kader van de rood voor rood Regeling. 
De garage blijft behouden en wordt verbetert. De schuur verwijst naar de agrarisch 
oorsprong van het erf en versterkt door de situering en vorm de opstrekkende vorm van 
het landschap.

Landschap
Het erf ligt in een open landschap, dat wordt gekenmerkt door opstrekkende lange 
kavels, vaak in een hoek van de weg. De gronden worden na sloop voor een groot deel 
ingericht als ponyweide en voor de rest als hoogstamboomgaard. Het karakter van een 
open landschap, waarin een erf deels omgeven wordt door beplanting blijft behouden. 
Hierdoor wordt het uitzicht naar het landschap vanuit de woning gewaarborgd en blijft 
de openheid van het landschap beleefbaar. Wel wordt door toevoegen van enkele 
landschapselementen het onderscheid tussen voor- en achtererf behouden: voor heeft 
het erf meer een sierfunctie en inrichting, achter krijgt een meer sobere uitstraling voor het 
nut.

Beplanting
Er worden streekeigen plantsoorten gebruikt. In dit landschap zijn elzen en eiken 
streekeigen bomen; struiken die het goed doen zijn lijsterbes, hazelaar, wilgen, vuilboom 
en kardinaalsmuts;
Als begeleiding van de oprit worden een achttal beukenbomen (Fagus sylvatica) geplant, 
in de naastgelegen weide een tweetal walnoten. Achter de woning wordt een boomgaard 
gerealiseerd met diverse fruitbomen. Deze wordt deels omgeven door een lage haag van 
veldesdoorn (Acer campestre). Er worden geen hagen tussen de ponyweilandjes geplant, 
maar door toepassing van eenvoudige draadafrastering met enkele landhekken worden 
de weides gescheiden van elkaar. Voor de beschutting van het erf voor de wind uit het 
zuidwesten wordt een klein elzenbosje achter de garage, en gekoppeld aan de boomgaard 
aangelegd.
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Deelgebied Werkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidsprijs Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs
ex btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op tientallen

A. Boomgaard
Leveren hoogstamfruitboom: 2 appels, 2 peren, 2 pruimen en 1 kers 7 stuks 30,00€             210€              
Leveren Notenboom 1 stuks 91,00€             90€                
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 8 stuks 60,00€             480€              

B. Hagen
Leveren haagplantsoen (beuk, 6 st. per m1)(maat 100 - 125 cm) 75 m1 10,80€             810€              
Aanbrengen haagplantsoen exclusief grondverbetering (2 rijiig) 75 m1 9,50€               710€              

C. Landhek en raster
Aanschaf raster van gekloofd eikenhouten palen 270 m1 2,50€               675€              
Aanbrengen raster van gekloofd eikenhouten palen 270 m1 2,50€               680€              
Leveren eiken landhek 1-delig 1 stuks 450,00€           450€              
Aanbrengen eiken landhek 1-delig 1 stuks 450,00€           450€              
Leveren eiken landhek 2-delig 1 stuks 600,00€           600€              
Aanbrengen eiken landhek 2-delig 1 stuks 600,00€           600€              

Subtotaal 2.915€           2.840€           

Onvolledigheidstoeslag 5 150€              140€              
Uitvoeringskosten 4 120€              110€              
Algemene kosten 4 120€              110€              
Winst & risico 5 150€              140€              

540€              500€              

3.455€           3.340€           
4.180€           3.540€           

7.720€           

Subtotaal toeslagen

subtotaal ex btw
subtotaal incl btw

Eindtotaal incl btw

Deelgebied Werkzaamheden Opp. Eenheid Eenheidsprijs Totaal prijs
ex btw 21%

Totaal prijs
ex btw 6%

aanname van 
eenheidsprijs

Bedragen zijn 
afgerond op tientallen

Bedragen zijn 
afgerond op tientallen

A. Bomen langs oprit
Leveren Faugus sylvatica 10-12 8 stuks 39,00€            312€             
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 8 stuks 60,00€            480€                   

B. Bomen langs de weg
Leveren Salix alba 10-12 8 stuks 25,00€            200€             
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 8 stuks 60,00€            480€             

C. Elzenbos
Leveren Alnus glutinosa (inclusief planten) 250 stuks 1,49€              370€             

D. Bosplantsoen
Leveren bosplantsoen inheems divers 80 cm (inclusief planten) 150 stuks 1,49€              220€             

E. Notenboom en fruitbomen
Leveren walnoot Maat 10-12 2 stuks 63,00€            130€             
Leveren hoogstam fruitbomen 11 stuks 30,00€            330€             
Planten bomen inclusief plantgatverbetering 2m omtrek en 1m diep 13 stuks 60,00€            780€             

F. Hagen
Leveren Acer campestre 450 stuks 0,60€              270€             
Planten van hagen (1-rijig) 76 m1 4,45€              340€             

G. Landhek en raster
Leveren en aanbrengen luxe eiken landhek, tweedelig 400 cm 2 stuks 1.200,00€        2.400€           
Leveren en aanbrengen Loopport eiken 100cm 2 stuks 500,00€           1.000€           
Leveren en aanbrengen gladde draad (2 draden, paalafstand 5m, gekloofde paal ) 1500 m1 5,50€              8.250€           

Subtotaal 13.730€         1.832€           

Onvolledigheidstoeslag 5 % 690€             90€               
Uitvoeringskosten 4 % 550€             70€               
Algemene kosten 4 % 550€             70€               
Winst & risico 5 % 690€             90€               

Subtotaal toeslagen 2.480€           320€             

subtotaal ex btw 16.210€         2.152€           
subtotaal incl btw 19.610€         2.280€           
Eindtotaal incl btw 21.890€         

Afbeelding 34. Kostentabel beplanting Maatmansweg

Afbeelding 35. Kostentabel beplanting Witteveensweg
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In afbeelding 34 en 35 zijn de tabellen met kostenberekeningen opgenomen voor beide 
locaties. Hieronder wordt de locatie aan de Maatmansweg nader toegelicht.

4.1 Plantsoorten per element, Maatmansweg
Erfsingel
De beplanting die beide woningen van elkaar scheidt kan steviger worden aangezet 
middels een  gevarieerd mengsel van inheemse heesters of enkele cultuurlijke varianten 
van inheemse plantsoorten met hoge sierwaarde. Door het formaat van het element 
en gebruik van eenzelfde mengsel over de gehele lengte, ontstaat een fraaie maar ook 
rustige uitstraling.

Boomgaard
De hoogstamboomgaard accentueert de overgang van het erf naar de weide. Het filtert 
het licht en breekt het zicht vanuit de woning op het achterliggende landschap. Het vormt 
de beëindiging van het zicht over het erf.

Hagen
De hagen op het erf bestaan hoofdzakelijk uit beuk. Ze worden op tactische plaatsen 
ingezet als accent voor een functieovergang of om op duidelijke wijze passanten de juiste 
kant op te sturen. 

Weide
De weide wordt doorgetrokken tot aan de Maatmansweg op de locatie van de te slopen 
schuur. Hierdoor wordt het agrarische karakter versterkt. Ook blijft de afstand tussen 
de nieuwe woning en de weide klein waardoor de onderlinge relatie vanuit het verleden 
duidelijk beleefbaar blijft.

Siertuin
Voor de woning, bij de voor het gebied karakteristieke en historische voorgevel komt 
de siertuin. Het formaat is indicatief weergegeven. De siertuin wordt omkaderd door 
een beukenheg zoals beschreven in paragraaf 4.4. Er wordt niet verder ingegaan op 
de invulling van de tuin, omdat deze niet onder de landschappelijke beplanting valt. Te 
denken valt aan de toepassing van leibomen, rozen en lavendel.

BEPLANTINGSPLAN

4
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4.2 Plantsoorten per element, Witteveensweg
Oprit en wegbeplanting
De bomen langs de oprit bestaan uit beuk (Fagus sylvatica). IN de weide naast de oprit 
worden twee walnoten (Juglans regia)aangepland. Langs de weg worden een achttal 
schietwilgen (Salix alba) aangepland

Elzenbos
Het elzenbos bestaat, zoals de naam al zegt uit met name zwarte els (Alnus glutinosa). De 
onderbegroeiing bestaat uit regulier bosplantsoen.

Boomgaard
De boomgaard accentueert het erf en bestaat uit hoogstam fruitbomen (peer, appel,…). 

Hagen
De hagen op de achterzijde van het erf bestaan uit veldesdoorn (Acer campestre).
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5.1 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Aangezien de ontwikkeling in het landelijk gebied plaatsvindt, moet het initiatief voldoen aan 
het provinciale beleid ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. De provincie wil ontwikkelingen 
in de groene omgeving samen laten gaan met een impuls in kwaliteit. Daarom is de 
‘Kwaliteitsimpuls Groene omgeving’ ontwikkeld als een eenduidige bundeling van diverse 
bestaande regelingen. Twee principes uit de omgevingsvisie zijn hierbij leidend;
1. Elke ontwikkeling dient bij te dragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit;
2. De ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investeringen in de 

ruimtelijke kwaliteit.

Uitgangspunt is dat plannen die binnen het generieke beleid en de 
ontwikkelingsperspectieven van de provincie passen en worden uitgewerkt conform de 
gebiedskenmerken, ontwikkelingsruimte krijgen. Voorwaarde daarbij is dat de geboden 
ontwikkelingsruimte in evenwicht moet zijn met de te leveren kwaliteitsprestaties. Bij elke 
ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke inpassing 
zoals situering van gebouwen en erfbeplantingen. Voor het bepalen van de hoogte van 
aanvullende kwaliteitsprestaties zijn drie variabelen te hanteren:
1. Is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;
2. Wat is de schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving;
3. Dient het initiatief een eigen belang of ook maatschappelijke belangen.

5.2 Toepassing Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Om te bepalen of een extra investering in ruimtelijke kwaliteit moet plaatsvinden, naast 
een basisinspanning, is het plan van de initiatiefnemer op het erf aan de Maatmansweg 
getoetst aan de hand van de drie variabelen. 

KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING

5
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5.3 Bepalen kwaliteitsinvestering
5.3.1 Gebiedseigen of gebiedsvreemd
De ontwikkeling betreft een wijziging van functie van agrarische grond met bouwperceel 
naar wonen. Het erf wordt goed landschappelijk ingepast. Er wordt daarmee geïnvesteerd 
in landschappelijke inpassing. De invulling van het erf is gebiedseigen, gezien de ligging 
in het ontwikkelingsperspectief ‘mixlandschap’. Het is zelfs passend te noemen dat, in stijl 
met de ontstaanswijze van dergelijke landschapstypen, de invulling van het landschap 
wordt aangepast aan de eisen van deze tijd.

5.3.2 Schaal van de ontwikkeling en de impact op de omgeving
De schaal van de ontwikkeling is kleinschalig en er is slechts sprake van een positieve 
impact op de omgeving. Er is sprake van een minimale verkeerstoename (ten opzichte 
van de huidige situatie) en de projectlocatie wordt landschappelijk ingepast. Het plan 
levert daarmee een positieve bijdrage aan de omgeving.

5.3.3 Eigen belang versus maatschappelijke belangen
De ontwikkeling dient grotendeels een eigen belang. Door de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing (ook op een locatie elders) wordt ook een 
maatschappelijk belang gediend.

5.4 Conclusie
Aangezien de ontwikkeling gebiedseigen is, een kleine schaal heeft, de impact op de 
omgeving positief is en er deels een maatschappelijk belang wordt behartigd is een 
aanvullende kwaliteitsinvestering niet noodzakelijk. Verder heeft de gemeente Tubbergen   
bepaald dat door gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling daarmee automatisch 
aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omving wordt voldaan. 
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In dit hoofdstuk staat de financiële onderbouwing van de voorgenomen ontwikkeling 
centraal. Het uitgangspunt daarbij is dat de kosten worden gecompenseerd door de 
waarde van de nieuw te realiseren bouwkavel. Deze waarde wordt ingezet voor een 
vergoeding van de sloopkosten, een deel van de waarde van de te slopen bebouwing en 
voor de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied.

6.1 Waarde bouwbestemming
De financiële drager van de Rood voor Rood-regeling is de nieuw te realiseren 
woningbouwkavel. In deze situatie gaat het om het herstellen en herbestemmen van 
een voormalige boerderij tot woning. Uit het taxatierapport (zie bijlage 3) blijkt dat de 
kavelwaarde van 1.000 m² uitkomt op een bedrag van € 140.000,-. Op deze locatie wordt 
een woningbouwkavel ontwikkeld op basis van de Rood voor Rood-regeling. De inbreng 
van de agrarische ondergrond per kavel bedraagt € 15.000,-. De waardestijging van de 
locatie van de woningbouwkavel bedraagt daarmee € 125.000,-. Deze waardestijging is 
de waarde van de bouwbestemming en wordt gebruikt om de investeringen te kunnen 
bekostigen.

6.2 Sloopkosten en asbestsanering
In de gemeentelijke Rood voor Rood-regeling wordt een standaardwaarde voor de 
sloopkosten van  € 25,- per vierkante meter bebouwing gehanteerd. Dit bedrag mag 
de initiatiefnemer gebruiken om de sloopkosten te dekken en alle verhardingen te 
verwijderen. In het gemeentelijk beleid kunnen de kosten voor de sanering van asbest 
apart in mindering gebracht worden op de investering in ruimtelijke kwaliteit. In deze 
situaties wordt de initiatiefnemer gevraagd twee offertes te overleggen en voor de kosten 
van asbestsanering uit te gaan van het laagste offertebedrag. In deze situatie worden op 
twee locaties schuren gesloopt. Voor de locatie Witteveensweg is de goedkoopste offerte 
die van Kamphuis Voor deze locatie zijn de kosten voor asbestsanering en incl. btw € 
12.221,-. Voor de locatie Maatmansweg is de offerte van Maathuis Braakhuis Sloopwerken 
de goedkoopste. Voor deze locatie zijn de voor asbestsanering incl. btw € 8.591,-  

6
FINANCIËLE ONDERBOUWING
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6.3 30% gecorrigeerde vervangingswaarde
De Rood voor Rood-regeling biedt de initiatiefnemer een vrij te besteden deel van de 
opbrengsten van de woningbouwkavel. Daarbij wordt uitgegaan van een vergoeding van 
een deel van de waarde van de te slopen bebouwing. Deze vergoeding bedraagt 30% van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde van de bebouwing. De taxatie van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde moet uitgevoerd worden conform de berekeningswijze die door de 
DLG is beschreven in “Informatie gecorrigeerde vervangingswaarde in het kader van de 
Rood voor Rood-regeling provincie Overijssel”. In bijlage 4 is de taxatie toegevoegd van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen aan de Witteveensweg 
opgenomen. Deze bedraagt € 69.883,-. Dertig procent hiervan, € 20.965,- hoeft de 
initiatiefnemer niet te investeren. Voor de locatie Maatmansweg betreft de gecorrigeerde 
vervangingswaarde € 41.150. Dertig procent hiervan, € 12.345,- hoeft de initiatiefnemer 
niet te investeren.

6.4 Investeringen in ruimtelijke kwaliteit
Het bedrag dat minimaal geïnvesteerd moet worden in ruimtelijke kwaliteit bij de Rood voor 
Rood-regeling, wordt berekend door het bedrag van de waarde van de bouwbestemming te 
verminderen met de sloopkosten en de vergoeding van dertig procent van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. 

Waardestijging bouwbestemming bouwkavel    € 125.000,- -
      
Sloopkosten € 25 per m2 (Maatmansweg)    €   11.175,- 
Asbestsanering (Maatmansweg)     €     8.591,-
Sloopkosten € 25 per m2 (Witteveensweg)   €   16.300,- 
Asbestsanering (Witteveensweg)    €   12.221,-
30% gecorrigeerde v ervangingswaarde (Maatmansweg)    €   12.345,-
30% gecorrigeerde vervangingswaarde (Witteveensweg ) €   20.965,-  

Investering in ruimtelijke kwaliteit    €   43.403, -
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Het bedrag voor de investeringen in ruimtelijke kwaliteit mag aan verschillende 
onderdelen worden besteed. Allereerst aan de inrichting van de beide erven (slooplocatie 
en nieuwbouw locatie). De kosten voor de landschappelijke inrichting van de locatie 
Maatmansweg bedraagt € 7.720,-  De kosten voor de landschappelijke inrichting van de 
locatie Witteveensweg bedragen € 21.890,-.

De advieskosten ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit kunnen ook worden opgedragen. 
In dit geval zijn er kosten gemaakt ten behoeve van advies door Eelerwoude, kosten voor 
het opstellen van de taxatierapporten, voor de noodzakelijke onderzoeken en voor het 
asbestinventarisatierapport. Daarbij komen de kosten voor de taxaties, het advies van Het 
Oversticht en de kosten voor de ambtelijke beoordeling. Het totale bedrag voor plankosten 
bedraagt € 22.000,-. Deze kosten zijn op te voeren als investering in ruimtelijke kwaliteit. 
In hierna volgende tabel zijn de totale investeringen in ruimtelijke kwaliteit weergegeven. 
De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Inrichtingskosten Witteveensweg     €  21.890,-
Inrichtingskosten Maatmansweg                  €    7.720,-
Kosten taxaties        €    1.500,-
Proceskosten gemeente                   €    3.000,-
Plankosten: advieskosten, onderzoeken, etc.           €  22.000,-  +

Totaal                €  56.110,-

6.5 Conclusie
In dit geval wordt € 56.110,- geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Deze investering is  
€ 12.707,- hoger dan de verplichte investering in ruimtelijke kwaliteit.
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Bijlage 1: Sloopoffertes bebouwing Maatmansweg
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Bijlage 3: Taxatierapport

Bijlage 4: Taxatierapport gecorrigeerde vervangingswaarde

Bijlage 5: Impressieschetsen karakteristieke boerderij
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Bijlage 1: Sloopoffertes bebouwing Maatmansweg
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Bijlage 2: Sloopoffertes bebouwing Witteveensweg
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Bijlage 3: Taxatierapport kavel
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Bijlage 4: Taxatierapport gecorrigeerde vervangingswaarde
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Bijlage 5: Impressieschetsen karakteristieke boerderij
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MOLENHOFWEG KAPLIJST 15-8-2013

GROEP 0
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Am. Eik1460 goe 0 0 0 0 0 31-

Berk1465 mat 0 0 0 0 0 25-

Berk1462 goe 0 0 0 0 0 29-
Berk1498 sle 0 0 0 0 0 16-

Berk1487 goe 0 0 0 0 0 25-

Berk1496 goe 0 0 0 0 0 30-

Berk1495 goe 0 0 0 0 0 19-
Berk1489 goe 0 0 0 0 0 18-

Eik1464 goe 0 0 0 0 0 25-

Eik1482 goe 0 0 0 0 0 58-

Eik1463 goe 0 0 0 0 0 32-
Eik1458 goe 0 0 0 0 0 19-

Eik1461 sle 0 0 0 0 0 41-

Eik1481 goe 0 0 0 0 0 23-

Eik1494 goe 0 0 0 0 0 24-
Eik1459 goe 0 0 0 0 0 20-

Grove den1423 goe 0 0 0 0 0 40-

Grove den1425 goe 0 0 0 0 0 30-

Grove den1483 mat 0 0 0 0 0 37-
Grove den1421 goe 0 0 0 0 0 43-

Grove den1424 goe 0 0 0 0 0 42-

Grove den1418 goe 0 0 0 0 0 35-

Grove den1413 goe 0 0 0 0 0 40-
Grove den1415 goe 0 0 0 0 0 30-

Grove den1427 mat 0 0 0 0 0 25-

Grove den1497 sle 0 0 0 0 0 29-

Grove den1308 goe 0 0 0 0 0 22-
Overzicht voor 'GRP' =  0 (27 detailrecords) m2.027

0Eindtotaal m2.

donderdag 15 augustus 2013 Pagina 1 van 1



MOLENHOFWEG BEPLANTINGEN OP GROEP 4-7-2013

GROEP 1
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Amelanchier lamarckii105 - 25 17,16 11,73 1.2000 0,58 70-80 bospl.-

Corylus avellana103 - 25 17,16 11,73 1.2000 0,58 70-80 bospl.-

Fagus sylvatica32 - 100 0 0 0 0 16/18 laanb.-
Frangula alnus104 - 25 17,16 11,73 1.2000 0,58 70-80 bospl.-

Quercus robur106 - 25 17,16 11,73 1.2000 0,58 120-op veer.-
Overzicht voor 'GRP' =  1 (5 detailrecords) m2.68,6443

GROEP 2
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Corylus avellana217 - 25 25,71 25,46 1.2000 0,83 70-80 bospl.-

Frangula alnus218 - 25 25,71 25,46 1.2000 0,83 70-80 bospl.-

Pinus sylvestris2110 - 25 25,71 25,46 1.2000 0,83 50-60 mk.-
Prunus padus219 - 25 25,71 25,46 1.2000 0,83 70-80 bospl.-
Overzicht voor 'GRP' =  2 (4 detailrecords) m2.102,8484

GROEP 3
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Amelanchier lamarckii1220 - 10 16,29 14,83 1.2000 0,76 70-80 bospl.-

Corylus avellana2516 - 20 32,58 29,67 1.2000 0,76 70-80 bospl.-

Frangula alnus2517 - 20 32,58 29,67 1.2000 0,76 70-80 bospl.-
Pinus sylvestris323 - 100 0 0 0 0 80-100 mk.-

Pinus sylvestris322 - 100 0 0 0 0 80-100 mk.-

Pinus sylvestris3519 - 25 40,72 37,08 1.2000 0,76 50-60 mk.-

Prunus spinosa1218 - 10 16,29 14,83 1.2000 0,76 70-80 bospl.-
Quercus robur2021 - 15 24,43 22,25 1.2000 0,76 70-80 bospl.-
Overzicht voor 'GRP' =  3 (8 detailrecords) m2.162,89135

GROEP 4
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Corylus avellana3027 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Fagus sylvatica224 - 100 0 0 0 0 16/18 laanb.-

Fagus sylvatica3025 - 75 108,67 53,39 2.0000 0,25 70-80 bospl.-
Quercus robur1026 - 25 36,22 17,8 2.0000 0,25 70-80 bospl.-

donderdag 4 juli 2013 Pagina 1 van 2



Overzicht voor 'GRP' =  4 (4 detailrecords) m2.144,8972

GROEP 5
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Corylus avellana4030 - 100 0 0 0 0 70-80 bospl.-

Fagus sylvatica5528 - 75 192,55 113,51 2.0000 0,3 70-80 bospl.-

Quercus robur2029 - 25 64,18 37,84 2.0000 0,3 70-80 bospl.-
Overzicht voor 'GRP' =  5 (3 detailrecords) m2.256,73115

GROEP 6
NAAMSTNR TYP % OPP RYL PA DI MAATEIG

Quercus robur131 - 100 0 0 0 0 16/18 laanb.-
Overzicht voor 'GRP' =  6 (1 detailrecord) m2.01

735,99Eindtotaal m2.

donderdag 4 juli 2013 Pagina 2 van 2
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bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied   
Rho Adviseurs  B.V.  Status: ontwerp / 05-11-2015



juli| 2012  |                                                    Rood-voor-Rood Almeloseweg 88 te Tubbergen |  

Bureau Takkenkamp  |                                                                                                                    14| 

  



BIJLAGE 20





blz 314  115402 

Bijlage 20  Schopmansweg 6 inpassingsplan
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Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 
 

De ontwikkeling van het landschap en erf, en de resulterende situatie 
 
Het landschap 
Het erf is gelegen in het oude hoevenlandschap. Dit landschapstype kenmerkt zich door 

hoger gelegen eenmans-akkers (kampen) die verspreid door het landschap liggen. Aan de 
randen van de kampen bevinden zich de erven. De erven hebben vaak een visuele relatie 
met elkaar en zijn oorspronkelijk verbonden met houtwallen en zandwegen. Kleine weilanden 

liggen tussen de kampen. Deze worden, samen met de kampen, vaak begrensd door 
houtwallen. Het resulterende landschap is kleinschalig, organisch van vorm en afwisselend.  
 

In dit geval ligt het kampenlandschap ingeklemd tussen het hogere gelegen essenlandschap 
(ten oosten) en de lager gelegen landschapstypes; het jonge ontginningslandschap en het 
maten- en flierenlandschap. Het verschil tussen de landschapstypes is op hoofdlijnen nog 

steeds te beleven. Het is dus van belang dat bij de ontwikkelingen op Schopmansweg 6 de 
kenmerken van het oude hoevenlandschap worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt. 
Hierdoor worden de verschillen tussen de landschaptypes in deze omgeving beter 

beleefbaar.  
 
Het erf 
Oorspronkelijk bestond het erf uit één schuur en een woonhuis. Een lange oprit die over op 
het erf liep scheidde de twee gebouwen van elkaar. De openbare weg lag toen aan de 

westkant van de schuur. Deze structuur is nog te zien op kaarten van omstreeks 1904. 
Sindsdien is de situatie echter veranderd. De oprit is in der loop de tijd de openbare weg 
geworden en de weg die achter de schuur liep is vervallen. De Schopmansweg werd dus 

doorgetrokken in een rechtlijn en liep over het erf (te zien op de huidige topografische kaart). 
 
In 2001 kwam de volgende grote verandering: het woonhuis werd gesloopt en daarvoor in de 

plaats werd een moderne ‘villa’ gebouwd. Deze staat op grote afstand van de weg en heeft 
geen enkele verband meer met de schuur. De aanwezige beplanting zorgt ervoor dat er ook 
geen visuele relatie meer is. De oorspronkelijke schuur heeft momenteel dus geen relatie 

meer met een woonhuis. Wel is er een nieuwe stal gebouwd. Deze ligt parallel aan de 
schuur maar is verder van de weg gelegen. Tevens is er een aanbouw gebouwd aan de 
westkant van de schuur. In de rood voor rood plannen worden de nieuwe stal en de 

aanbouw gesloopt en de oorspronkelijke schuur wordt gehandhaafd.  
 
De ontwikkelingen verklaren waarom de schuur zo dicht bij de Schopmansweg is gelegen. 

De eiken die ten noorden van de schuur staan hebben deel uitgemaakt van het ‘erf bos’. 
Momenteel behoren de eiken visueel niet meer tot het erf. Een verhoogde landweg (die 
gesaneerd wordt) is in de laatste vijftig jaar aangelegd en verbindt het erf met de viersprong. 

Verder zijn er mooie vergezichten vanaf het erf richting het noordwesten en westen.  
 

Bij de ontwikkelingen van het erf dienen de kenmerkende karakteristieken van een oud 
Twents erf als streefbeeld. Deze zijn: traditionele opbouw van achter-, zij- en voorerf; sterk 
verbondenheid met landschap; rafelige silhouet; losse opzet van bebouwing; bescheiden 

siertuin en een eenvoudige erfverharding. Daarnaast dient dit erf kindvriendelijk en veilig te 
zijn. 
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Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 
 

De ligging van het erf en de verschillende landschapstypes 

Lucht foto  (bron  Goog le Maps) :  

De ontwikkeling van het erf 
 
Historische kaart omstreeks 1904 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Huidige topografische kaart (laat situatie zien voordat het woonhuis gesloopt is) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Essenlandschap 

Kampenlandschap 

Jong 

ontginningslandschap 

Het woonhuis, reeds gesloopt 
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Cundall Tuin- en Landschapsontwerp 
 

Inrichtingsschets: korte toelichting 
 
Landschappelijke relatie 
- Het erf is open naar het westen toe; door een transparante afrastering te plaatsen lopen de 
tuin en het weiland in elkaar over. 

- Het erf is meer besloten naar de weg toe; een meidoornhaag markeert de grens van het 
perceel. De bestaande eiken op de hoek worden gehandhaafd en hier wordt de haag 
onderbroken zodat de bomen beter tot hun recht komen. 

- De voorgevel en het voorerf zijn zichtbaar (door de fruitbomen heen) vanaf de 
Schopmansweg. 
 

Hieronder wordt de situatie met de belangrijke zichtlijnen weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfstructuur 
- De compensatiewoning dient het hoofdgebouw te worden op het erf. De bestaande schuur 

is groot waardoor hij het erf snel zou kunnen domineren. Om dit te voorkomen is het gewenst 
dat de woning een volume van 900m3 heeft in plaats van de gebruikelijke 750m3. Hierdoor 

zou de schuur en woning in verhouding zijn. Bovendien wordt de voorgevel van de woning 
gericht op de landweg waardoor deze benadrukt wordt; de woning valt op. 
- ‘Losse verstrooiing’ van de woning ten opzicht van de schuur. 

- De compensatiewoning en de schuur creëren een duidelijk en compact achtererf. 
- Op het zijerf, zoals oudsher, vindt een hoogstam fruitboomgaard plaats. Deze sluit aan op 
de schuur en functioneert bovendien als een kippenweide.  

- Een bescheiden siertuin vindt plaats op het voorerf. 
- De langste gevel van de woning is georiënteerd op de mooie uitzichten. 
- De woning is gelegen op een afstand van de weg. 

- De deuren van de schuur aan de Schopmansweg worden benadrukt door hekwerk; de 
erfscheiding blijft transparant. Gezien de veiligheidsituatie zullen deze deuren niet gebruikt 
worden. 

- De bestaande landweg wordt als oprit gebruikt in de nieuwe erfinrichting. Deze is een 
makkelijke ontsluiting.   

Landweg/oprit 

Schapenweide 

Weide 

N 
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Inrichtingsschets erf 
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1. Bestaande schuur (kan gedeeltelijk als garage functioneren) 

2. Compensatiewoning (900m3) 

3. Bestaande eiken (hier wordt de haag onderbroken) 

4. Nieuw te planten paardenkastanje/walnoot 

5. Nieuw aan te leggen hoogstam fruitboomgaard. Tevens kippenweide. 

6. Meidoornhagen met eventueel andere inheemse soorten zoals wilde roos er tussen 

7. Bestaande landweg als oprit. Halfverharding met gras strook 

8. Weide met als afrastering gekloofde eikenpalen en draad  

9. Gazon en ruimte voor speeltoestel links van de siertuin 

10. Bescheiden siertuin 

11. Verharding; klinkers 

12. Verharding; veldkeien 
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[-sba-g]

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

(sa-erf)

[-sba-g]

(sa-erf)

(sb-bmh)

[sba-m]

(sa-erf)

(sa-erf)

[sba-m]

(sa-erf)

[sba-m]

[sba-m]

[sba-m]

[sba-m]

(iv)

A-PH

(sa-erf)

[sba-m]

[sba-m]

(sa-erf)

DH

(op)

(-bw)

(sb-ohb)

(sa-erf)

(sb-zgh)

[sba-m]

(sa-erf)

(iv)

[-sba-g]

[sba-m]

(sa-erf)
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V
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V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O
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V-O

V-O
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V-O

V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O
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BO-N

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O
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V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O

V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V-O
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V-O

V-O

V-O

V-O

V-O

V

V
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V-O

V-O

V

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

BO-N

B

S

S

S

2

(sr-gem)

(sb-si)

(sb-si)

(sb-si)

(sb-si)

(sb-bus)

BO-N

BO-N

V-O

(sa-bsb)

(sa-str)

[-sba-g]

S

S

(sb-vhb)

(sb-tw)

(sb-aho)

(sb-ol)

(sb-ol)

(vu)

R-VRRW

M-MOL

[-sba-g]

[-sba-g]

R-VRG

R-DR

V-O

G

(sr-ga)

R-VRRW

G

G

A-1

R-RW

R-RW

G

A-1

R-VRG

R-RW

4

4

(sb-ggb)

(sb-buist)

(sb-ggb)

(sb-buist)

(sb-ggb)

(sb-buist)

(sb-ggb)

(sb-buist)

(sb-buist)

(sb-ggb)

(sb-isb)

(-bw)

A-2

A-1

WR-ES

WR-ES
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WR-ES
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WR-ES
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WR-ES

WR-ES
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WR-ES

WR-ES

WR-ES

WR-ES

(sb-az)
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W

H

B

A-1
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[sba-m]

(sw-pb)

(sw-bk)

(sw-bk)

(sw-pb)

W

W

[bg]

[bg]

[bg]

[aeg]

A-2

A-2

A-2

A-1

A-1

A-1
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A-1

A-1

A-1

A-1

A-1

B

B

BO-N

BO-N

BO-N

BO-N

BO-N

BO-N

BO-N

BO-N

G

H

M

R-RW

WA-2

WA-2

WA-2

WA-2

V-O

V-O

V-O

A-1

M-MOL

A-2

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

(sw-wor)

2

W

G

w

150

w

175

w

100

w

275

ad

75

ad

165

af

32

af

27

(sa-mo)

af

4
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WA-1

WA-1

WA-1

WA-1

(sb-ggb)

R-VR

BO-N

(iv)

(sw-plw)

(sa-erf)

(ma)

R-DR

R-DR

W

2

W

W

L-G

W

W

G

1

(sb-meb)

W-HBP

W-HBP

W-HBP

W-HBP

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-lgb)

(sb-va)

[sba-thg]

(sb-pp)

(swr-lib5)

(swr-lib10)

[sba-thg]

W

WR-E

WR-E

WR-E

WR-E

(swr-lib10)

(swr-lib16)

(swr-lib18)

(swr-lib19)

(swr-lib20)

(swr-lib6)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)

(swr-lg)
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Enkelbestemmingen

A-PH

Agrarisch - Paardenhouderij

A-1

Agrarisch - 1

A-2

Agrarisch - 2

B

Bedrijf

B-MIJ

Bedrijf - Mijnbouw

B-N

Bedrijf - Nutsvoorziening

B-R

Bedrijf - Rioolzuiveringsinstallatie

B-VM

Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen

BO-N

Bos - Natuur

CO

Cultuur en ontspanning

DH

Detailhandel

DH-T

Detailhandel - Tuincentrum

G

Groen

H

Horeca

M

Maatschappelijk

M-B

Maatschappelijk - Begraafplaats

M-MOL

Maatschappelijk - Molen

R-RW

Recreatie - Recreatiewoningen

R-VRG

Recreatie - Verblijfsrecreatie gemengd

R-VRK

Recreatie - Verblijfsrecreatie kampeerterrein

R-VRRW

Recreatie - Verblijfsrecreatie recreatiewoningen

R-VRGB

Recreatie - Verblijfsrecreatieve gebouwen

R-VT

Recreatie - Volkstuin

S

Sport

S-K

Sport - Klootschietbaan

T

Tuin

V

Verkeer

V-O

Verkeer - Onverhard

WA-1

Water - 1

WA-2

Water - 2

W

Wonen

W-HBP

Wonen - Historische buitenplaats

Dubbelbestemmingen

L-G

Leiding - Gas

L-HV

Leiding - Hoogspanningsverbinding

L-R

Leiding - Riool

L-W

Leiding - Water

WR-A1

Waarde - Archeologie 1

WR-A2

Waarde - Archeologie 2

WR-A3

Waarde - Archeologie 3

WR-A4

Waarde - Archeologie 4

WR-E

Waarde - Ecologie

WR-ES

Waarde - Essen

Gebiedsaanduidingen

1

2

Bouwvlak

bouwvlak

Maatvoeringen

2

maximum aantal aaneen te bouwen wooneenheden

3

maximum aantal wooneenheden

7,2

5,2

maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

m

315

maximum oppervlakte (m2)

r

900

maximum volume (m3)

Figuur

relatie

Plangebied

Plangebied

Functieaanduidingen

3

R-DR

Recreatie - Dagrecreatie

4

R-TIP

Recreatie - Tipi

Functieaanduidingen

l

884

bebouwd oppervlak (m2)

Bouwaanduidingen

[aeg]

aaneengebouwd

[bg]

bijgebouwen

[sba-bi]

specifieke bouwaanduiding - bestaande inhoud

[sba-boh]

specifieke bouwaanduiding - bouwhoogte

[sba-hhv]

specifieke bouwaanduiding - handhaven hoofdvorm

[sba-m]

specifieke bouwaanduiding - monument

[sba-sr]

specifieke bouwaanduiding - specifieke regeling

[-sba-b]

specifieke bouwaanduiding uitgesloten - bebouwing

[-sba-g]

specifieke bouwaanduiding uitgesloten - gebouwen
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ae

2

aantal chalets

af

1

aantal recreatiewoningen

ad

99

aantal stacaravans

v

130

maximum aantal toeristische standplaatsen

w

270

maximum oppervlakte bijgebouwen

milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

milieuzone - waterwingebied

overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan

reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied

veiligheidszone - bevi

vrijwaringszone - molenbiotoop

vrijwaringszone - radarverstoringsgebied

wetgevingzone - wijzigingsgebied 1

wetgevingzone - wijzigingsgebied 2

wetgevingzone - wijzigingsgebied 3

wetgevingzone - wijzigingsgebied 4

(sa-erf)

specifieke vorm van agrarisch - bestaand erf

(sa-bsb)

specifieke vorm van agrarisch - bouwvlak sierteelt-

(sa-iso)

specifieke vorm van agrarisch - isolatiestal

(sa-mo)

specifieke vorm van agrarisch - mestopslag

(sa-ptb)

specifieke vorm van agrarisch - paardentrainingsbedrijf

(sa-str)

specifieke vorm van agrarisch - sterlocatie

(-sa-dv)

specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - dierenverblijf

(sb-anb)

specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf

(sb-adv)

specifieke vorm van bedrijf - adviesbureau

(sb-az)

specifieke vorm van bedrijf - afleverzuil lpg

(sb-aho)

specifieke vorm van bedrijf - agrarische handelsonderneming

(sb-atw)

specifieke vorm van bedrijf - atelier-woninginrichting

(sb-abd)

specifieke vorm van bedrijf - autobedrijf

(sb-adb)

specifieke vorm van bedrijf - autodemontagebedrijf

(sb-ahi)

specifieke vorm van bedrijf - autoherstelinrichting

(sb-bf)

specifieke vorm van bedrijf - betonfabriek

(sb-bmh)

specifieke vorm van bedrijf - bouwmaterialenhandel

(sb-bus)

specifieke vorm van bedrijf - buitenopslag stalinrichtingsbedrijf

(sb-buist)

specifieke vorm van bedrijf - buitenstalling

(sb-dpn)

specifieke vorm van bedrijf - dierenpension

(sb-egh)

specifieke vorm van bedrijf - eierengroothandel

(sb-ggb)

specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf

(sb-gas)

specifieke vorm van bedrijf - gaswinning

(sb-hpt)

specifieke vorm van bedrijf - handel in paardentrailers

(sb-hf)

specifieke vorm van bedrijf - hertenfokkerij

(sb-hb)

specifieke vorm van bedrijf - houtbewerkingsbedrijf

(sb-hh)

specifieke vorm van bedrijf - houtdrogerij en- handel

(sb-isb)

specifieke vorm van bedrijf - installatiebedrijf

(sb-ki)

specifieke vorm van bedrijf - ki-station

(sb-klb)

specifieke vorm van bedrijf - klussenbedrijf

(sb-kbr)

specifieke vorm van bedrijf - kuikenbroederij

(sb-lbm)

specifieke vorm van bedrijf - landbouwmechanisatiebedrijf

(sb-lbd)

specifieke vorm van bedrijf - lasbedrijf

(sb-lgb)

specifieke vorm van bedrijf - loon- en grondverzetbedrijf

(sb-mt)

specifieke vorm van bedrijf - melktransport

(sb-mbw)

specifieke vorm van bedrijf - metaalbewerkingsbedrijf

(sb-mm)

specifieke vorm van bedrijf - meubelmakerij 

(sb-ohb)

specifieke vorm van bedrijf - onderhoudsbedrijf

(sb-ol)

specifieke vorm van bedrijf - opslag lpg

(sb-osh)

specifieke vorm van bedrijf - opslag- en herstelwerkzaamheden

(sb-patb)

specifieke vorm van bedrijf - paardenaccessoiretestbedrijf

(sb-pp)

specifieke vorm van bedrijf - productiegerichte paardenhouderij

(sb-sme)

specifieke vorm van bedrijf - smederij

(sb-si)

specifieke vorm van bedrijf - stalinrichtingsbedrijf

(sb-tw)

specifieke vorm van bedrijf - timmerwerkplaats

(sb-vhb)

specifieke vorm van bedrijf - veehandelsbedrijf

(sb-vvb)

specifieke vorm van bedrijf - veevoederbedrijf

(sb-vvh)

specifieke vorm van bedrijf - veevoederhandel

(sb-vbb)

specifieke vorm van bedrijf - vleesver- en bewerkendbedrijf

(sb-vui)

specifieke vorm van bedrijf - vuilstortplaats

(sb-vw)

specifieke vorm van bedrijf - vuurwerkopslag

(sb-wi)

specifieke vorm van bedrijf - waterinstallatie

(sb-ws)

specifieke vorm van bedrijf - werktuigenstalling

(sb-zgh)

specifieke vorm van bedrijf - zand en grindhandel

(sco-atga)

specifieke vorm van cultuur en ontspanning - atelier-galerie

(sm-bzw)

specifieke vorm van maatschappelijk - bijzondere woonvorm

(sm-dap)

specifieke vorm van maatschappelijk - dierenartsenpraktijk

(sm-kdv)

specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf

(sn-bhg)

specifieke vorm van natuur - beheergebouw

(sr-app)

specifieke vorm van recreatie - appartementen

(-sr-km)

specifieke vorm van recreatie uitgesloten - kampeermiddelen

(st-ot)

specifieke vorm van tuin - omhaagde tuin

(swr-lg)

specifieke vorm van waarde - landgoed

(sw-bk)

specifieke vorm van wonen - boerderijkamers

(sw-pb)

specifieke vorm van wonen - permanente bewoning

(sw-plw)

specifieke vorm van wonen - plattelandswoning

(sw-wor)

specifieke vorm van wonen - workshops

(tr)

terras

(vm)

verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg

(vu)

vulpunt lpg

(zbo)

zorgboerderij

en/of boomkwekerijbedrijf

overige zone - vestigingsgebied voor boom- en sierteelt

(-w)

wonen uitgesloten

R-VR

Recreatie - Verblijfsrecreatie

(sb-hk)

specifieke vorm van bedrijf - hondenkennel

(sb-psk)

specifieke vorm van bedrijf - paddenstoelenkwekerij

(sb-mhi)

specifieke vorm van bedrijf - motorherstelinrichting 

(sb-va)

specifieke vorm van bedrijf - vijf auto's

(sb-meb)

specifieke vorm van bedrijf - mest en/of biomassavergistingsinstallatie

Functieaanduidingen

(atl)

atelier

(bw)

bedrijfswoning

(-bw)

bedrijfswoning uitgesloten

(dh)

detailhandel

(h)

horeca

(ijs)

ijsbaan

(iv)

intensieve veehouderij

(kp)

kampeerboerderij

(ma)

manege

(p)

parkeerterrein

(prr)

praktijkruimte

(dr)

dagrecreatie

(op)

opslag

(sr-cha)

specifieke vorm van recreatie - chalet

(sr-gem)

specifieke vorm van recreatie - gemengd

(sr-ga)

specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie

(sr-hon)

specifieke vorm van recreatie - hondendressuurterrein

(sr-inc)

specifieke vorm van recreatie - informatiecentrum

(sr-kvr)

specifieke vorm van recreatie - kleinschalige verblijfsrecreatie

(sr-ntk)

specifieke vorm van recreatie - natuurkampeerterrein

(sr-rvs)

specifieke vorm van recreatie - recreatieve verblijfsruimte,

stalling en opslag

(sr-ov)

specifieke vorm van recreatie - overige voorzieningen

(st-cal)

specifieke vorm van verkeer - calamiteitenontsluiting

(swr-lib14..)

specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 14 t/m 20

(vr)

verblijfsrecreatie

(wel)

wellness

[sba-thg]

specifieke bouwaanduiding - twee hoofdgebouwen

(sb-bbb)

specifieke vorm van bedrijf - bronbemalingsbedrijf

(swr-lib3..)

specifieke vorm van waarde - landschappelijke inpassing bijlage 3 t/m 12
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