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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de Aloysiusschool, gelegen aan de 
Vriezenveenseweg 12 te Geesteren (hierna: plangebied).

De aanwezige schoolbebouwing is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse (duurzaamheids) eisen 
en wensen. Het voornemen is om nagenoeg alle aanwezige bebouwing te slopen en overtollige (erf)verharding 
te saneren, om ter plaatse een nieuwe basisschool en buitenschoolse opvang te realiseren. 

Door de herontwikkeling van de schoollocatie komt een deel van de gronden vrij. Het voornemen is om hier 
maximaal acht grondgebonden levensloopbestendige woningen te realiseren.

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Albergen en 
Geesteren”, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan 
voorziet hierin. Hierbij zal worden aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een ‘goede 
ruimtelijke ordening'.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de Vriezenveenseweg 12 in de kern Geesteren. In afbeelding 1.1 is de ligging 
van het plangebied in de kern Geesteren en ten opzichte van de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool" bestaat uit de volgende stukken:

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0183.GEEBPALOYSSIUS-VG01) en een renvooi; 
regels (met bijbehorende bijlagen)

Op de verbeelding zijn de bestemmingen binnen het plangebied aangegeven. In de regels zijn bepalingen 
opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een toelichting. De 
toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van het juridisch 
bindende deel van het bestemmingsplan. 
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1.4  Geldend bestemmingsplan

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan 'Albergen en Geesteren'. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Tubbergen op 30 maart 2015. Op basis van dit 
bestemmingsplan zijn de gronden ter plaatse van het plangebied voorzien van de bestemming 'Maatschappelijk'. 
Daarnaast is een deel van het plangebied voorzien van een dubbelbestemming 'Waterstaat - Beheerzone 
watergang'. In subparagraaf 1.4.2 wordt nader ingegaan op de geldende (dubbel)bestemmingen. In afbeelding 
1.2 is een uitsnede van het geldende bestemmingsplan weergegeven, waarop het plangebied met de rode 
contour is aangegeven. 

Opgemerkt wordt dat tevens de bestemmingsplannen 'Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen' en het 
'(veeg)bestemmingsplan kernen gemeente Tubbergen' van toepassing zijn. Het voert te ver om op deze plannen 
uitgebreid in te gaan. Daar waar relevant zijn de regels van deze plannen in voorliggend bestemmingsplan 
opgenomen.

Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Albergen en Geesteren' (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

1.4.2  Beschrijving bestemmingen

Bestemming 'Maatschappelijk'

Gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, met daaraan 
ondergeschikt speelvoorzieningen. Met dien verstande dat speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ 
sport- c.q. trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen buiten het bouwvlak uitsluitend zijn toegestaan ter 
plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening'. 

In de bouwregels is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd. Daarnaast 
mag ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' de goot- en 
bouwhoogte van gebouwen niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte. Ter plaatse van het plangebied 
geldt voor het grootste gedeelte een maximum goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 8 meter. Alleen op 
het noordelijke deel van het bouwvlak mag de goot- en bouwhoogte respectievelijk 7 en 10 meter bedragen. 

Dubbelbestemming 'Waterstraat - Beheerszone watergang'
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De voor 'Waterstaat - Beheerszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beheer en de bescherming van de waterloop, met 
bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzieningen en (on)bebouwde gronden.

1.4.3  Strijdigheid

De beoogde nieuwe basisschool met buitenschoolse opvang past niet binnen de geldende bouwregels. Zo wordt 
bijvoorbeeld het bouwvlak overschreden en is de maximum goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 8 
meter niet voldoende. Daarnaast is het realiseren van de beoogde grondgebonden levensloopbestendige 
woningen in het noorden van het plangebied is strijd met de geldende bouw- en gebruiksregels. Een herziening 
van het bestemmingsplan is daarom vereist. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste 
juridisch-planologische kaders om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in en rondom het plangebied. In hoofdstuk 
3 is de beschrijving van het voorgenomen plan opgenomen. Hoofdstuk 4 behandelt het relevante beleid. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op 
bestemmingsplansystematiek en licht de bestemmingen toe. In hoofdstuk 7 wordt de economische 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan toegelicht, gevolgd door de maatschappelijke uitvoerbaarheid in 
hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

2.1  Geesteren
De historie van Geesteren laat zich goed lezen uit de oude structuur van wegen, kerkenpaden en waterlopen. Tot 
diep in de 18e eeuw was Geesteren niet meer dan een kruispunt van zandwegen: vanuit Tubbergen komend 
door de Huyeren en vanuit Almelo, Langeveen en Vriezenveen dwars door de veenmoerassen. Van een echt 
dorp was nog geen sprake. De in Lingen geboren pastoor Cramer legde de basis voor het dorp Geesteren. Hij 
werd in 1746 benoemd als pastoor van de parochie Vriezenveen/Geesteren en zag in dat het van belang was 
een meer centrale plek te vinden. Hij kreeg van een vermogende boer de beschikking over een halve hectare 
heide met daarop een schaapskooi. Diverse parochianen zetten zich vervolgens in om er een gebedshuis van te 
maken. Als gevolg hiervan kwamen er ook meer weggetjes en kerkenpaden die de oude boerenerven met elkaar 
verbonden en van de oude Geesterse buurtschappen voeren naar een voor ieder centrale plek, de kerk. In 1818 
werd een nieuw kerkgebouw gebouwd en ruim een eeuw later werd het huidige kerkgebouw opgericht.

Rond de tijd dat de kerk werd gevestigd op een centrale plek groeide het aantal gezinnen in de buurtschappen 
van 43 naar 118. Vanaf 1920 bleef het aantal gezinnen in de kern geleidelijk toenemen tot een aantal van 457 in 
1951. Hoewel er rond 1960 wel degelijk sprake was van een soort kern, was van een echt dorp nog geen 
sprake. (Bron: Dorpsplan Geesteren 2015)

Geesteren is ontstaan op de flank van een es aan de rand van een heidegebied, aan de rand van de voorheen 
aanwezige Geesterensche Heide. Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, lager 
gelegen maten en fliergronden en (voormalige) heidevelden. De dorpen en erven lagen op de flanken van de es, 
op de overgang naar de lager gelegen maten- flierenlanden. Het essenlandschap heeft van oudsher voornamelijk 
een landbouwkundige functie. Het landschap is geordend vanuit de erven en essen en de eeuwenoude 
akkercomplexen die op de hogere dekzandkoppen en flanken van de stuwwal werden aangelegd. Eeuwenlange 
bemesting met heideplaggen en stalmest heeft geleid tot een karakteristiek reliëf.

Ontwikkeling 20e eeuw

Het centrum van Geesteren bevindt zich wel net als vroeger nog rondom de kerk. Wel is het centrum in de loop 
der jaren vernieuwd. De woonbebouwing heeft zich in eerst instantie in Geesteren ontwikkeld langs de 
historische dorpslinten.

Vanaf de jaren ’50 heeft is er een forse toename qua woonbebouwing, in eerst instantie in zuidwestelijke en 
zuidelijke richting. In de jaren ’60 en ’70 is de kern richting de Harmelinksweg-Huyerenseweg gegroeid en rond 
de jaren ’75 tot ’90 in noordoostelijke richting (Denekamperweg-Schotboersweg). Vanaf de jaren ’90 is de kern 
met woonbebouwing uitgebreid evenwijdig aan de Haarbrinksweg. De recente uitbreidingen van de kern hebben 
voornamelijk plaatsgevonden in het noorden en noordoosten van de kern waarbij de meest recente uitbreiding 
globaal wordt begrensd door de Vermolenweg en de Langeveenseweg. Het zuidwesten van de kern Geesteren 
wordt gekenmerkt door de bebouwing van het bedrijventerrein Lutkeberg. Dit bedrijventerrein bevindt zich in het 
zuidwesten van de kern Geesteren.

2.2  Huidige situatie plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de Vriezenveenseweg 12 in de kern Geesteren. Het plangebied wordt aan de 
zuidzijde begrensd door de Vriezenveenseweg. Aan de westzijde zijn woonpercelen en een watergang 
aanwezig. Ook aan de noordzijde zijn woonpercelen aanwezig. Verder wordt het plangebied aan de oostzijde 
begrenst door maatschappelijke voorzieningen.

De ruimtelijke en functionele structuur van de directe omgeving bestaat voornamelijk uit een mix van 
woonpercelen, maatschappelijke functies en centrumfuncties.

Binnen het plangebied is bebouwing aanwezig behorend bij de Aloysiusschool. Het gaat om verouderde 
bebouwing. Daarnaast zijn de gronden rondom de bebouwing veelal verhard en/of ingericht als 
school-/speelplein. In afbeelding 2.1 is de huidige situatie op een luchtfoto weergegeven. In afbeelding 2.2 is de 
kenmerkende gevel van de Aloysiusschool weergegeven.
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Afbeelding 2.2: Huidige situatie (Bron luchtfoto: PDOK)

Afbeelding 2.3: Kenmerkende voorgevel Aloysiusschool Bron: Lars Smook)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. In dit hoofdstuk wordt op de ontwikkeling zelf 
ingegaan. 

3.1  Gewenste ontwikkeling
Concreet bestaat het voornemen uit het slopen van de bestaande aanwezige bebouwing om plaats te maken 
voor een nieuwe basisschool en buitenschoolse opvang die voldoet aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen 
en wensen. In de beoogde nieuwe bebouwing wordt de bestaande kenmerkende voorgevel (zie afbeelding 2.3) 
geïntegreerd. De nieuwe bebouwing van de basisschool en buitenschoolse opvang zal bestaan uit maximaal twee 
bouwlagen.

Achter het schoolgebouw komt het school-/speelplein. Achter het school/speelplein, in het noorden van het 
plangebied, is ruimte voor het realiseren van acht grondgebonden levensloopbestendige woningen. Deze 
woningen bestaan uit één bouwlaag met kap. Dit sluit aan op de daarachter gelegen bestaande woningen. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van vier tweekappers en een rijtje van vier aaneen gebouwde woningen. 
Opgemerkt wordt dat het voorliggende bestemmingsplan flexibiliteit biedt om in plaats van rijwoningen 
tweekappers te realiseren en andersom.

Aan de westzijde van het plangebied wordt een parkeerterrein gerealiseerd ten behoeve van de schoollocatie. 
Dit parkeerterrein wordt ontsloten via de Vriezenveenseweg. Ten behoeve van de woningen worden 
parkeerplaatse mogelijk gemaakt langs de aan te leggen ontsluitingsweg. Deze ontsluitingsweg wordt ontsloten 
via de Louis ten Catelaan.

Voor de basisschool wordt uitgegaan van 15 klaslokalen. Daarnaast wordt uitgegaan van vijf lokalen voor 
buitenschoolse opvang. 

In afbeelding 3.1 is situatietekening opgenomen van de beoogde situatie.
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Afbeelding 3.1: Beoogde situatie plangebied (Bron: Gemeente Tubbergen)

3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Tubbergen hanteert hiervoor de 
gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren'. In deze notitie zijn geen kencijfers opgenomen ten aanzien 
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' 
van het CROW aangehouden. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van 
gemeenten. De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare 
gegevens met betrekking tot het bepalen van onder andere de verkeergeneratie.

3.2.2  Uitgangspunten

Qua functies, stedelijkheidsgraad en stedelijke zone worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Functies: 'basisonderwijs', 'kinderdagverblijf', 'Woningen - koop, tussenwoning of rijtje';
Stedelijkheidsgraad: niet stedelijk, gemeente Tubbergen (CBS StatLine);
Stedelijke zone: rest bebouwde kom.
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3.2.3  Verkeer en ontsluiting

3.2.3.1  Verkeersgeneratie

De woningen leveren op basis van de gegevens uit de CROW-publicatie een totale verkeersgeneratie op van 
gemiddeld (7,4*8=) 59,2 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.

Ten aanzien van de basisschool en de buitenschoolsopvang wordt opgemerkt dat er in de publicatie 'Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 381, december 2018)' van het CROW geen verkeerscijfers zijn 
opgenomen. Door Goudappel Coffeng een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersgeneratie (zie Bijlage 2). In 
bijlage 1 van dit onderzoek is een rekentool opgenomen waarbij in wordt gegaan op de verkeersgeneratie. Uit 
wordt gegaan van een verkeersgeneratie van 421 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. 

Gelet op het vorenstaande is er in totaal sprake van een verkeersgeneratie van 480,2 verkeersbewegingen per 
weekdagetmaal. 

Opgemerkt dient te worden dat er in het kader van de voorgenomen ontwikkeling sprake is van het herbouwen 
van een bestaande schoollocatie. Planologisch gezien kan dan ook aangenomen worden dat de toename van de 
verkeersgeneratie zich beperkt tot de toe te voegen woningen, zijnde 59,2 verkeersbewegingen per weekdag 
etmaal. De Vriezenveenseweg, Louis ten Catelaan en (direct) omliggende wegen zijn van voldoende capaciteit 
om de verkeersbewegingen in de nieuwe situatie veilig en vlot te kunnen verwerken.

3.2.3.2  Ontsluiting

Voor de ontsluiting van het plangebied is door de gemeente een aantal verkeerskundige ontsluitingsvarianten 
uitgewerkt. In beginsel ging het hierbij om twee varianten:

Variant 1

Nieuwe ontsluitingsweg die door het plangebied loopt tussen de Vriezenveenseweg en de L. ten Catelaan. Het 
gaat hierbij om een eenrichtingsweg vanaf de Vriezenveenseweg richting de L. ten Catelaan. Een en ander is 
weergegeven in afbeelding 3.2.
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Afbeelding 3.2: Ontsluiting variant 1 (Bron: Gemeente Tubbergen)

Variant 2

De ontsluiting van de school en de beoogde woningen splitsen. De ligging van de weg komt overeen met die van 
variant 1. Hierbij wordt de ontsluiting van de school en de woningen van elkaar gescheiden door het plaatsen 
van een paal midden op de weg (zie rode stip in afbeelding 3.3). Hierdoor is er sprake van twee doodlopende 
ontsluitingswegen. De paal midden op de weg kan verwijderd worden in geval van calamiteiten. Een en ander is 
weergegeven in afbeelding 3.3.
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Afbeelding 3.3: Ontsluiting variant 2 (Bron: Gemeente Tubbergen)

Variant 3

De voorgenoemde varianten (variant 1 en 2) zijn met de buurt besproken tijdens inloopavonden in mei 2021 en 
september 2021. Hieruit volgde het verzoek om een derde variant te beschouwen. Variant 3 gaat uit van de 
ontsluiting van de school en woningen via de L. ten Catelaan. Voor autoverkeer is er geen sprake van ontsluiting 
op de Vriezenveenseweg (anders dan de bestaande kiss-and-ride plekken). Wel is hier nog ruimte voor een 
fiets-/wandelpad. Een en ander is weergegeven in afbeelding 3.4.
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Afbeelding 3.4: Ontsluiting variant 3 (Bron: Gemeente Tubbergen)

Afweging

Vanuit de verkeerskundig oogpunt zijn de verschillende varianten beoordeeld op basis van een aantal vragen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de verschillen tussen de varianten soms klein zijn. Gevoelsmatig (subjectief) en 
vanuit optiek van de kinderen van de school, is er soms wel een duidelijkere voorkeur voor een variant, en dat is 
bepalend. De absolute verkeerstoe- of afname is meestal gering. Dan speelt 'proportionaliteit' en rol. Een 
toename met bijvoorbeeld 100 auto's op een drukke weg heeft minder effect dan een toename van hetzelfde 
aantal op een rustige weg.

De beoordeling is opgenomen in Bijlage 1 van deze toelichting. Alles overziend, heeft variant 2 een duidelijke 
voorkeur, boven variant 1. Variant 3 scoort slechter dan variant 1, en dat heeft vooral te maken met de 
'"proportioneel" grotere verkeerstoename in de Kampboerlaan en L. ten Catelaan, terwijl het juist wenselijk is 
dat die straten rustiger blijven zodat de kinderen die straten op een prettige manier kunnen gebruiken om te 
komen lopen of fietsen. Ook doet variant 3 geen recht aan de huidige verkeersmaatregelen (inrijdverbod tijdens 
haal/brenguren 's ochtends en 'middags in de Kampboerlaan).

Gelet op het vorenstaande is gekozen voor variant 2 waarbij de ontsluiting van de school en de beoogde 
woningen van elkaar zijn gescheiden. Er is hiermee dus geen sprake van een doorgaande weg. Tussen de beide 
ontsluitingswegen wordt een paaltje geplaatst. Opgemerkt wordt dat dit paaltje in geval van calamiteiten 
verwijderd kan worden. Dit is vastgelegd op de verbeelding en de regels van het voorliggende bestemmingsplan 
door middel van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - calamiteitenroute'.
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3.2.4  Parkeren

3.2.4.1  Schoollocatie

In 2019 is door Goudappel Coffeng een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het volledige onderzoek is opgenomen in 
Bijlage 2 van deze toelichting. Goudappel Coffeng heeft een rekentool ontwikkeld om de benodigde 
parkeerplaatsen voor schoolomgevingen te bepalen.

Mede op basis van het aantal leerlingen onder- en bovenbouw, aantal medewerkers, overblijfpercentage, 
percentage leerlingen begeleid naar school, autogebruik en bezettingsgraad zijn de volgende aantallen als 
uitgangspunt genomen:

Tijdens tellingen en schouw op 10 juli 2019 blijkt dat de parkeerplaatsen aan de Vriezenveenseweg voornamelijk 
worden gebuikt voor zoen- en zoef. 

Gelet op het vorenstaande is in totaal sprake van een parkeerbehoefte van 40 parkeerplaatsen. Op het te 
realiseren parkeerterrein voor de school worden 34 parkeerplaatsen mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er aan de 
Vriezenveenseweg 8 langsparkeerplaatsen. In de toekomstige situatie zijn hiermee 42 parkeerplaatsen ten 
behoeve van de school aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan de voorgenoemde parkeerbehoefte van 40 
parkeerplaatsen.

3.2.4.2  Woningen

Op basis van de parkeernormen van de gemeente Tubbergen is het benodigd aantal parkeerplaatsen berekend. 

Functie Aantal Parkeernorm Totaal

Wonen, tussenwoning of 
rijtje

8 woningen 2,00 per woning 16

Op basis van het vorenstaande is er voor de woningen sprake van een parkeerbehoefte van 16 parkeerplaatsen. 
Deze parkeerplaatsen worden grotendeels voorzien als langsparkeerplaatsen bij de op de Louis ten Catelaan aan 
te leggen ontsluitingsweg (13 parkeerplaatsen, zie afbeelding 3.5). Daarnaast is er naast de tweekappers en de 
hoekwoningen ruimte om per woning één parkeerplaats op eigen terrein te realiseren (6 parkeerplaatsen). 
Hiermee wordt voldaan aan de parkeernorm van 16 parkeerplaatsen.

Afbeelding 3.5: Parkeren beoogde woningen (Bron: Gemeente Tubbergen)
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3.2.5  Conclusie

De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1  Algemeen

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen 
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam 
perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van overheid en 
samenleving. 

4.1.1.2  Vier prioriteiten

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland klimaatbestendig 
en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd de 
leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 heeft 
Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel 
mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk 
benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op 
nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie 
in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende landen ter wereld. 
Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat 
onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair. 

3. Sterke en gezonde steden en regio's 

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de 
bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. Dit vraagt optimale 
afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe 
verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar 
stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de 
gezondheid in steden en regio's geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een minimaal effect 
op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op ontwikkeling van de 
karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke 
cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is 
ongewenst en wordt tegengegaan. 

4.1.1.3  Afwegingsprincipes

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te 
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, 
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale balans 
is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige opgaven en 
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
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mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten koste gaat van die van 
toekomstige generaties.

4.1.1.4  Toetsing van het initiatief aan de NOVI

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het betreft een ontwikkeling 
waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige belemmering met betrekking 
tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI. 

Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

4.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.2.1  Algemeen

De zogenaamde laddertoets die is opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Bro is een motiveringseis en vraagt 
om explicitering van gemaakte keuzes en zo nodig wordt onderzoek gedaan naar behoefte aan de in het 
bestemmingsplan voorziene nieuwe stedelijke ontwikkeling. Artikel 3.1.6 lid 2 van het Bro is geen blauwdruk voor 
een optimale ruimtelijke inpassing van alle nieuwe ontwikkelingen, maar bewerkstelligt dat de wens om in een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling te voorzien aan de hand van dit toetsingskader nadrukkelijk in de plantoelichting 
wordt gemotiveerd en afgewogen. Deze bepaling schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale 
resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en 
de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling (uitspraken van 
23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421 (Hengelo) en van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2579 
(Eindhoven).

Indien het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 
gebied, dient de toelichting, aanvullend op de beschrijving van de behoefte en het resultaat van het nodige 
overleg, een motivering te bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan 
worden voorzien. Dit betekent dat bij een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied een nadrukkelijke 
motivering nodig is, dat wil zeggen in aanvulling op de algemene vereisten van artikel 3.1.6, eerste lid, van het 
Bro, waarom niet in het bestaand stedelijk gebied in de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt 
voorzien. Daarbij kunnen de beschikbaarheid en geschiktheid van de ontwikkelingsmogelijkheden in bestaand 
stedelijk gebied een rol spelen.

Een stedelijke ontwikkeling is in artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Bro gedefinieerd als: 

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 

Bestaand stedelijk gebied is in artikel 1.1.1 lid 1 onder h van het Bro gedefinieerd als: 

'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur'.

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling niet als nieuwe stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt, is artikel 
3.1.6, tweede lid, van het Bro niet van toepassing. Dit neemt niet weg dat aan de eisen van het eerste lid van 
artikel 3.1.6 van het Bro dient te worden voldaan. Bij de toets of het plan in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening dient onder meer beoordeeld te worden of de in het plan voorziene bestemmingen 
passende bestemmingen zijn (ABRvS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2294 (Weert) en of de mogelijk gemaakte 
ontwikkeling voorziet in een behoefte (ABRvS 5 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:943 (Ermelo)). De behoefte aan 
de mogelijk gemaakte ontwikkeling dient met het oog op de uitvoerbaarheid van het plan te zijn onderbouwd 
(ABRvS 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2471 (Weststellingwerf)).

4.1.2.2  Het plan

Het plangebied is gelegen in de kern Geesteren op de huidige schoollocatie (welke vervangen zal worden door 
een nieuw school met een kleiner grondoppervlak, waarbij een perceel beschikbaar komt voor woningbouw) aan 
de Kampboerlaan.

Het plan voorziet in totaal in 8 woningbouwkavels, in de vorm van 4 rijwoningen en 2 twee-onder-een kap 
woningen. Naast woonkavels wordt binnen het projectgebied infrastructuur, groen- en waterhuishoudkundige 
voorzieningen aangelegd. De kavels voor de rijwoningen en de twee-onder-één-kapwoningen variëren in grootte 
van iets meer dan 150 m2 tot ruim 250 m2 en zijn geschikt voor een deel van de starters maar ook voor 
doorstromers en senioren.

De te realiseren woningen krijgen overwegend een goot- en bouwhoogte van respectievelijk maximaal 4 en 8 
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meter. De nokrichting van de woningen is parallel met de weg. De overige gronden binnen het plangebied 
worden ingericht met infrastructuur, groen- en water huishoudkundige voorzieningen, waaronder een wadi 
waarin het overtollige hemelwater zal worden opgevangen.

Van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in beginsel sprake als het bestemmingsplan voorziet in meer dan 11 
woningen die gelet op hun onderlinge afstand als één woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 onder 
h van het Bro kunnen worden aangemerkt (ABRvS 25 maart 3015, ECLI:NL:RVS:2015:953). 

Gelet op de locatie van het plangebied en de voorziene ontwikkeling, samen met de te herontwikkelen 
schoollocatie, is er sprake van een nieuwe stedelijke functie binnen bestaand stedelijk gebied. Daarom is er voor 
deze ontwikkeling hierna een beschrijving van de behoefte beschreven en gemotiveerd waarom de behoefte al 
dan niet kan in het bestaand stedelijk gebied. 

4.1.2.3  Woonvisie 2021+

De 'Woonvisie 2021+' is op 6 juli 2021 door de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen vastgesteld. De 
woonvisie bevat het woonbeleid van de gemeente Tubbergen voor de komende jaren en is gebaseerd op cijfers, 
trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Met het vaststellen van de woonvisie biedt de gemeenteraad een 
kwantitatief en kwalitatief kader voor woningbouwontwikkelingen in de gemeente Tubbergen.

Woningbouwprogramma 

De gemeente Tubbergen heeft in het verleden altijd een realistische koers gevaren als het ging om 
woningbouwontwikkeling en grondaankopen. Pas als een plan voor circa 90% was uitgegeven, werd een volgend 
woningbouwplan in ontwikkeling genomen. Van projectontwikkeling was nagenoeg geen sprake.

In 2017 zijn de regionale woonafspraken Twente (RWP) gemaakt. Ze waren gebaseerd op Primos2017 en de 
LVDV en vormden voor de Twentse gemeenten het kader voor de woonprogrammering. Op basis van deze (in 
2019 geactualiseerde) regionale afspraken is het gemeentelijk woningbouwprogramma opgesteld met een 
verdeling van het aantal te bouwen woningen over de kernen op basis van verwachte huishoudensgroei. In 2018 
zijn in het kader van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (in samenwerking met Mijn Dorp 2030 van de 9 
kernen in de gemeente) zowel de potentiële inbreidingslocaties als de kwalitatieve behoefte in kaart gebracht. 
Dit heeft geresulteerd in een gemeentelijk woningbouwprogramma met een verdeling van het aantal te bouwen 
woningen over de kernen op basis van verwachte huishoudensgroei. Op basis van dit programma zijn plannen in 
voorbereiding genomen en dat we willen voortzetten.

Afbeelding 4.1, afkomstig uit de Woonvisie 2021, laat de bandbreedte voor de toekomstige woningbehoefte zien. 
Ten aanzien van de verwachte huishoudensgroei zijn er diverse prognosemodellen zoals Primos2020, de 
huishoudensprognose van het CBS en de ramingen van de RWP gebruikt. Daarnaast zijn er op basis van actuele, 
lokale cijfers twee nieuwe scenario's doorgerekend. Deze gegevens zijn doorgetrokken naar de toekomst. 
Afhankelijk van de gegevens die in prognoses worden doorgerekend (en zelfs de periode waarover wordt 
teruggekeken) komen er verschillende voorspellingen uit verschillende prognoses. Daarom is niet één model 
leidend voor het bepalen van de huishoudensontwikkeling. Om deze reden gaan we uit van een bandbreedte 
waarbinnen de woningbehoefte zich de komende jaren zal ontwikkelen. De ondergrens wordt gevormd door het 
lage gemiddelde scenario van de RWP (2019): +365 woningen. Deze raming ging uit van een scenario waarin 
groei vooral het gevolg was van de eigen demografische ontwikkeling (het verwachte aantal geboorten afgezet 
tegen het aantal sterftegevallen).
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Afbeelding 4.1: Bandbreedte verwachte woningbehoefte Gemeente Tubbergen 2020-2040 (Bron: CBS 2020, 
Companen 2020)

De bovengrens gaat uit van een situatie waarin het gemiddelde vestigingsoverschot van de afgelopen jaren 
wordt voortgezet. In dit scenario zal de woningvraag vooral tot ongeveer 2030 groot zijn (+755 woningen), 
vooral vanwege het aantal vestigers in de gemeente in combinatie met de gezinsverdunning. Na 2030 zal het 
effect van de vergrijzing (geboorteoverschot slaat om in een sterfteoverschot) toenemen, maar zal er nog steeds 
een positief migratiesaldo zijn. De behoefte aan extra woningen blijft in dit scenario dus ook na 2030 bestaan, zij 
het in mindere mate dan daarvoor.

Voor de komende jaren gaan we uit van een woningbehoefte die een middeling is van de verschillende 
prognoses die genoemd zijn in figuur 3. Dit betekent dat we uitgaan van een woningbehoefte van 640 woningen 
voor de periode 2020-2030. Gezien de huidige druk op de markt willen we deze woningbouwopgave zoveel 
mogelijk de komende vijf jaar realiseren. Mochten we na de eerste vijf jaar meer woningen gebouwd hebben 
dan de geprognosticeerde behoefte, dan zullen we daar met onze woningbouwopgave na 2025 rekening mee 
houden.

Daarnaast is het wenselijk om een ruimere plancapaciteit aan te houden dan enkel te koersen op de verwachte 
woningbehoefte. De ervaring leert dat een deel van de plannen vertraging oploopt of helemaal niet doorgaat. 
Willen we tijdig kunnen inspelen op de behoefte dan is een zachte plancapaciteit van 130% reëel; zo'n 830 
woningen (ervan uitgaande dat 30% van de plannen niet of vertraagd wordt gerealiseerd).

Om te kunnen voorzien in de woningbehoefte én als impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het 
van belang dat er in alle kernen van Tubbergen kan worden gebouwd. De prognose is vertaald in een 
woningbouwprogramma per kern (Bron: bijlage II van de Woonvisie 2021). We willen echter ruimte geven aan 
goede plannen die mogelijk de woningbehoefte in een kern overstijgt. Om die ruimte te bieden, voegen we de 
woningbehoefte voor de grote en kleine kernen samen. Dit biedt meer flexibiliteit. De behoefte per kern blijft 
echter het uitgangspunt.

Inbreiding krijgt prioriteit boven uitbreiding 

In overeenstemming met de Ladder voor duurzame verstedelijking wil de gemeente de nieuwbouwopgave zoveel 
mogelijk binnen de bebouwde kom op inbreidingslocaties realiseren. Op die manier blijft het buitengebied zo 
groen mogelijk. In Provinciaal verband (Regionale Woonagenda) is al aangegeven dat voor inbreidingsplannen 
de komende jaren geen kwantitatieve limiet wordt gesteld. Wel moeten deze plannen kwalitatief getoetst 
worden. In een aantal kernen zijn de mogelijkheden voor inbreiding beperkt. Bijvoorbeeld omdat inbreiding te 
zeer ten koste gaat van het dorpse- en landelijke karakter, of omdat er niet of nauwelijks inbreidingslocaties 
voorhanden zijn. Daarom zet de gemeente zich er voor in dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om 
-uiteraard zo zorgvuldig mogelijk- potentiële locaties aan de randen van de bebouwde kom te benutten. De 
Regionale Woonagenda biedt ook die ruimte.

Kwaliteitskader Woningbouw 2021 
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Naast de woonvisie is separaat ook een Kwaliteitskader opgesteld. Het geeft een woningbehoefteprofiel per 
doelgroep op gemeenteniveau en uitgewerkt per kern. Deze profielen zijn richtinggevend voor de toekomstige 
woningbouwopgave. 

Voor Geesteren is het profiel als volgt:

Starters

Veel starters zoeken een middeldure koopwoning. Maar een deel van hen zoekt in het goedkope segment en een 
deel zelfs een ruime (en daarmee duurdere) woning. Een deel van de starters wenst een kavel om zelf een 
woning te bouwen.

Gezinnen/doorstromers 

De huidige voorraad gezinswoningen lijkt goed aan te sluiten bij de huidige en toekomstige vraag. Er is een 
beperkte kwantitatieve opgave. Ook is het aanbod nog relatief betaalbaar. Er ligt geen grote kwalitatieve opgave.

Senioren 

Deze groep groeit het sterkst de komende jaren. De nabijheid van voorzieningen zorgt voor een extra 
aantrekkingskracht. Er is behoefte aan levensloopgeschikte woningen (voornamelijk koop). Een substantieel deel 
van deze vraag heeft betrekking op appartementen.

4.1.2.4  Toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

In deze paragraaf is de behoefte van de in dit bestemmingsplan voorziene ontwikkeling opgenomen. Daarvoor is 
eerst het ruimtelijk verzorgingsgebied bepaald. Vervolgens is zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte 
in beeld gebracht. Dit is gedaan op gemeenteniveau en op het niveau van de kern Geesteren.

Ruimtelijk verzorgingsgebied

Voor de beschrijving van de behoefte aan de ontwikkeling is het noodzakelijk om in te zoomen op de afbakening 
van het ruimtelijk verzorgingsgebied. De omvang van het ruimtelijk verzorgingsgebied verschilt per ontwikkeling 
en valt niet per definitie samen met de bestuurlijke regio. Op  bestuurlijk vlak vindt regionale afstemming van 
woningbouwprogrammering en plannen plaats binnen de regio Twente en de subregio Noord. Het zwaartepunt 
van het ruimtelijk verzorgingsgebied voor de beoogde ontwikkeling ligt op een lager schaalniveau en komt 
grotendeels overeen met de kern Geesteren zelf. Het betreft hier een (sub)lokaal ruimtelijk verzorgingsgebied: 
de kern Geesteren en directe omgeving.

Uit de gemeentelijke gronduitgifte van woningbouwkavels in de kern Geesteren blijkt dat vanaf 2015 in de 
verschillende fasen van het plan Hutten in totaal 67 woningbouwkavels zijn uitgegeven. Hiervan zijn er 66 
verkocht aan mensen uit Geesteren en 1 aan mensen buiten Geesteren maar binnen de gemeente Tubbergen.

Uit de verhuisbewegingen van en naar Geesteren in 2021 blijkt dat 2/3 van de verhuizingen binnengemeentelijk 
was en hiervan waren nagenoeg alle verhuizingen binnen de kern Geesteren

Hiermee mag zijn aangetoond dat het ruimtelijk verzorgingsgebied grotendeels overeenkomt met de kern 
Geesteren.

De aard en de omvang van de in een bestemmingsplan voorziene ontwikkeling zijn bepalend voor de reikwijdte 
van het onderzoek naar de behoefte, de beschrijving van en het overleg over de behoefte. De omvang van het 
ruimtelijk verzorgingsgebied verschilt per ontwikkeling en valt niet per definitie samen met de bestuurlijke regio. 

Kwantitatieve behoefte

De in de Woonvisie 2021+ gekozen middellijn van de verschillende prognoses voorziet in een 
huishoudensontwikkeling die in totaal 640 woningen vraagt voor de komende 10 jaar. Een verdeling over de 
verschillende kernen laat zien dat in de kern Geesteren behoefte is aan 80 extra woningen. Er zijn naast 
onderhavige woningbouwontwikkeling nog enkele  woningontwikkeling meer, te weten een drietal verschillende 
inbreidingslocaties als particulier initiatieven, waarbij per saldo 29 woningen worden toegevoegd. Daarnaast is 
een uitbreidingsplan in uitgifte waarmee 27 woningen worden gerealiseerd. Met dit onderhavige bouwplan (8 
woningen) zullen in totaal 64 woningen worden gerealiseerd; dit past binnen de berekende additionele behoefte 
zoals die is berekend in de Woonvisie 2021+.

Kwalitatieve behoefte

Ook in kwalitatieve zin voorziet het voorliggende plan in de concrete behoefte.

De kavels voor de rijwoningen en de twee-onder-één-kapwoningen variëren in grootte van iets meer dan 150 m2 
tot ruim 250 m2 en zijn geschikt voor een deel van de starters maar ook voor doorstromers en senioren.

Hiermee wordt voorzien in de behoefte zoals weergegeven in het bij de woonvisie behorende kwaliteitskader.
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4.1.3  Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.2  Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. 

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke leefmilieu  
in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale 
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei 
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het beleid uit 
de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het 
provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat 
de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten gebundeld 
worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied.

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal: 

1. Of - generieke beleidskeuzes
2. Waar - ontwikkelingsperspectieven
3. Hoe - gebiedskenmerken

Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve voorzieningen, 
natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief binnen de 
geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de (wettelijke) 
verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet 
kan.

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van publieke 
belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.

In afbeelding 4.2 is het Uitvoeringsmodel weergegeven.
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Afbeelding 4.2: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1  Generieke beleidskeuzes

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidkeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon drinkwater 
en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en 
kantorenlocaties - en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten - te voorkomen. In de omgevingsvisie 
zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening.

4.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan 
welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat 
ontwikkeld zou kunnen worden.

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de - voor dat 
ontwikkelingsperspectief - geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te 
worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap 
in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er 
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen.
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4.2.3.3  Gebiedskenmerken

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen een 
belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een 
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor 
alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken 
van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de normerende 
uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening geregeld. De 
richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier 
kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de 
kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een 
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen 
worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft niet.

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal 
het volgende beeld.

4.2.4.1  Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.2 (principe van concentratie) 
en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Hierna wordt 
nader op de artikelen ingegaan. 

Artikel 2.1.2, lid 1: Principe van concentratie

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen voor lokaal gewortelde 
bedrijvigheid en het realiseren van stedelijke voorzieningen, met bijbehorende infrastructuur en 
groenvoorzieningen om te voldoen aan de lokale behoefte en de behoefte van bijzondere doelgroepen.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van een bestaande schoollocatie. De bestaande 
bebouwing voldoet niet meer aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen en wensen. Daarom wordt de 
bestaande bebouwing gesloopt om een nieuw schoolgebouw te realiseren dat voldoet aan de hedendaagse 
(duurzaamheids)eisen en wensen.

Daarnaast worden er acht grondgebonden levensloopbestendige woning mogelijk gemaakt. Het plan voorziet 
hiermee in de behoefte van Geesteren (zie paragraaf 4.4.2 van deze toelichting). 

Deze behoefte is bepaald aan de hand van de behoefte in de regio (zie paragraaf 4.3.1 van deze toelichting). 
Geconcludeerd wordt dat de beoogde (her)ontwikkeling voldoet aan de bepalingen, zoals opgenomen in artikel 
2.1.2.

Artikel 2.2.2: Realisatie nieuwe woningen

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is 
aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw.

2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in 
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking 
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de 
behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken.

4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming met de 'Regionale Woonagenda 
Twente'. Het voorliggend bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van acht 
grondgebonden levensloopbestendige woningen. De bouw van deze woningbouwaantallen zijn passend binnen 
het gemeentelijk woningbouwprogramma en daarmee ook binnen de geldende woonafspraken zoals deze tussen 
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de gemeenten en provincie zijn gemaakt op basis van regionale afstemming (lid 3 en 4). Gelet hierop wordt 
voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.4.2  Ontwikkelingsperspectieven

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In de stedelijke 
omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden en door herstructurering de kwaliteit 
van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te vergroten. 

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. 
In afbeelding 4.3 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. Het 
plangebied is indicatief weergegeven met de rode contour.

Afbeelding 4.3: Uitsnede Ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

“Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken”

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, 
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. 
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen 
om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). 
Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, 
bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op 
overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie 
(door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door 
bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven” 

Binnen gebieden met het ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken’ is 
ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie. In voorliggend geval wordt binnen het plangebied 
bestaande bebouwing behorend bij een basisschool gesloopt en wordt hier in nieuwe basisschool voor 
teruggebouwd die voldoet aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen en wensen. Daarnaast voorziet de 
ontwikkeling in het toevoegen van acht grondgebonden levensloopbestendige woningen. 

Door de ontwikkeling wordt binnen het bestaand stedelijk gebied voorzien in een beperkt deel van de 
woningbehoefte in de kern Geesteren. Daarnaast kan de aanwezige basisschool op de bestaande locatie blijven, 
zij het in een nieuw modern schoolgebouw. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan de energietransitie. Immers 
wordt een bestaande verouderd schoolgebouw gesloopt en komt hier een nieuw schoolgebouw voor terug die 
energiezuiniger zal zijn.

Geconcludeerd wordt dat het project goed aansluit op de ambities binnen het perspectief en aansluit op de 
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stedenbouwkundige en functionele structuur van de omgeving. Geconcludeerd wordt dat het 
ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken’ zich niet verzet tegen de 
voorgenomen herontwikkeling.

4.2.4.3  Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De “Natuurlijke laag” en de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” kunnen in dit 
geval buiten beschouwing blijven, vanwege de binnenstedelijke ligging van het plangebied en het feit dat de 
natuurlijke waarden niet meer voorkomen. Daarnaast wordt de “Laag van de beleving" buiten beschouwing 
gelaten omdat er geen kenmerken of elementen vanuit deze laag op het plangebied van toepassing zijn.

1. De 'Stedelijke laag'

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is gelegen in het 
gebiedstype “Woonwijken 1955 - nu”, dit is in afbeelding 4.4 weergegeven.

Afbeelding 4.4: Uitsnede Stedelijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

"Woonwijken 1955 - nu”

De bebouwingsschil 1900-1955 bestaat uit gemengde stadwijken en woonwijken direct aansluitend op de 
historische centra en binnensteden. Op sommige plaatsen liggen (voormalige) grootschalige fabriekscomplexen 
direct aansluitend aan woonwijken. Deze stadswijken kennen een gesloten, compacte vorm (bouwblokken) en 
zijn veelal opdeelbaar in wijken met eigen karakter. De wijken worden van elkaar gescheiden door doorgaande 
lanen, singels en stadsstraten. Kenmerkend in de bebouwing is de verwantschap in architectuurstijlen en 
aandacht voor architectonische details en verbijzondering van gebouwen op specifieke plekken als straathoeken. 

Als herstructurering, inbreiding en toevoeging van bebouwing plaats vinden in de individueel ontwikkelde 
stadswijken van de bebouwingsschil 1900 - 1955, dan dragen deze bij aan behoud, versterking en vernieuwing 
van de individuele bebouwing met een eigen karakter en uitstraling. Ontwikkelingen voegen zich in maat, schaal 
en ritme naar de omliggende bebouwing. Als herstructurering etc. plaats vindt in de tuindorpen en 
fabriekswijken, dan voegt de vernieuwde/nieuwe bebouwing zich in de structuur van de bebouwde massa en 
groenstructuur, gericht op behoud van eenheid en eenduidigheid, met oog voor details. Verder wordt gestuurd 
op hergebruik/reanimatie van cultureel erfgoed.

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag”
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De voorgenomen ontwikkeling is zowel vanuit functioneel als stedenbouwkundig oogpunt passend in de 
omgeving. Het schoolgebouw, bestaande uit maximaal twee bouwlagen, voegt zich qua maat en schaal goed in 
de omgeving. Daarnaast blijft de kenmerkende voorgevel van het schoolgebouw behouden. Hiermee blijft de 
kenmerkende uitstraling van de school tot op zekere hoogte behouden. Dit geldt ook voor de beoogde 
grondgebonden woningen. Deze grenzen aan reeds bestaande woonpercelen met woningen bestaande uit één 
bouwlaag met kap. Ook de beoogde toe te voegen woningen zullen bestaan uit één bouwlaag met kap. 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling aansluit op de kenmerken en uitgangspunten van de “Stedelijke laag”.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Regionaal beleid

4.3.1  Regionale Woonagenda Twente

4.3.1.1  Algemeen

De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten, WoON Twente en hun partners werken al jaren samen aan 
een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt. De partijen maken periodiek meerjarige afspraken 
over opgaven en ambities. Op basis van deze samenwerking zijn ook met betrekking tot de 
woningbouwontwikkeling in Twente regionaal afspraken gemaakt. Voor de periode 2021-2025 hebben deze 
afspraken vorm gekregen middels de op 17 maart 2021 vastgestelde 'Regionale Woonagenda Twente'.

In deze woonagenda wordt geschetst wat de komende jaren de prioriteiten zijn op Twentse woningmarkt en hoe 
de Twentse gemeenten hieraan gaan werken. De woonagenda is het kompas van gemeenten en provincie in 
relatie tot de woningmarkt.

De opgaven waar de partijen voor staan zijn groot. De druk op de woningmarkt en de woningtekorten zijn hoog. 
Steeds meer huishoudens hebben moeite de gewenste woning te kopen of huren in Twente. Alle partijen voelen 
de urgentie daar wat aan te doen. Er zullen de komende jaren veel nieuwe woningen bijgebouwd moeten 
worden, maar er moeten ook manieren worden gevonden om de dynamiek en slaagkansen te vergroten. De 
druk op de woningmarkt is echter niet de enige uitdaging, ook de investeringsopgave in bestaande wijken en 
transformatielocaties, de verduurzaming van de woningvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen 
vragen aandacht. Tot slot, maar niet in de laatste plaats, kan wonen niet los gezien worden van regionale 
opgaven zoals verstedelijking, de vitaliteit van de dorpen en steden en de transitie van het platteland. Wonen 
vormt in deze grote opgaven immers een belangrijke sleutelfunctie.

4.3.1.2  Kwantitatieve behoefte

Algemeen

Voor de provincie Overijssel geldt dat sprake is van een forse woningbouwambitie. In de periode tot 2030 
moeten 60.000 woningen worden bijgebouwd. Hierdoor is er sprake van een flinke versnellingsopgave. De 
ambitie om 60.000 woningen toe te voegen is provinciebreed en gericht op het snel oplossen van de woningnood 
in grote delen van de provincie en in verschillende segmenten. De ambitie is opgebouwd uit drie elementen: 

1. de beschikbare woningbehoefteprognoses tot 2030;
2. het naar voren halen van de woningbehoefte die ontstaat na 2030, en;
3. een extra impuls om bij te dragen aan het oplossen van de actuele woningnood in Nederland.

Op basis van deze drie elementen vult de regio Twente circa 1/3 deel van de ambitie om 60.000 woningen in 
Overijssel toe te voegen, de regio West Overijssel circa 2/3 deel. De druk op West-Overijssel is immers groter 
door een toenemende trek vanuit de Randstad en andere landsdelen en voornamelijk de aantrekkingskracht van 
de regio Zwolle (en in mindere mate ook Deventer). 

Concreet betekent het dat de regio Twente ambieert om tot 2030 in totaal circa 20.000 tot 22.000 woningen toe 
te voegen.

Op basis van de prognoses van de huishoudensgroei tussen 2020 en 2030 en de benodigde ruimere 
programmering is een behoefte van ruim 15.000 woningen te verwachten tot 2030. Dit aantal wordt gedefinieerd 
als de lokale behoefte.

Daarnaast heeft Twente een extra woningbouwambitie/-opgave op basis van onder andere de (gedeeltelijke) 
inloop van het huidige woningtekort (circa 3%), de krapte op de woningmarkt, de verstedelijkingsopgaven en de 
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toenemende migratiestromen vanuit de Randstad en andere landsdelen. Deze extra woningbouwambitie-opgave 
bedraagt voor Twente circa 5.000 tot 7.000 woningen tot 2030. 

De noodzakelijk acties bestaan hiermee uit:

Realiseren harde plannen tot 2025;
Zachte plannen hard maken en realiseren tussen nu en 2030;
Op zoek naar locaties voor uitbreiding tot 2025 en realiseren tot 2030.

De onderstaande tabel geeft per gemeente de netto harde en zachte plancapaciteit weer per 1-1-2020. 
Daarnaast is de woningbouwopgave tot 2030 weergegeven.

Afbeelding 4.5: Woningbouwopgave regio Twente (Bron: Regionale Woonagenda Twente)

Het bovenstaande aantal van 14.130 vormt een voorstelling van het mogelijke aanbod op basis van de harde en 
zachte plannen per 1-1-2020. De uiteindelijke vraag en behoefte van 15.782 dient echter ingevuld te worden op 
basis van de wens om te sturen op kwaliteit. Het aantal van 5.000-7.000 betreft de extra ambitie/opgave, 
waarbij ook hier het samen sturen op kwaliteit leidend is. De juiste woning op de juiste plek, inspelend op de 
kwalitatieve woningbehoefte en een goede bijdrage leverend aan de leefbaarheid en kwaliteit van 
wijken/buurten in de steden, de dorpen en het platteland.

Opgave 2021-2025

Tot 2025 ligt de focus op het realiseren van de bestaande harde plancapaciteit. Dit zijn de woningbouwprojecten 
waarmee de gewenste versnelling ingevuld kan worden. Belangrijke kanttekening daarbij is wel dat de harde 
plancapaciteit getoetst wordt op basis van het kwalitatief afwegingskader. Uitgangspunt is een woning voor 
iedereen: ruim baan voor de lokale behoefte, inbreiding, herstructurering en transformatie. Dit wil onder andere 
zeggen dat bij inbreidingsplannen waarbij binnen vijf jaar kan worden gestart met de realisatie geen 
kwantitatieve kaders gelden.
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Daarnaast moet de opgave voor de periode vanaf 2025 voorbereid worden. In deze periode moeten zachte 
plannen hard worden gemaakt en moet ook al een deel van deze nieuwe toegevoegde harde plancapaciteit 
worden gerealiseerd om de totale woningbouwopgave tot 2030 te halen. Daarvoor is de realisatie van 2.000 
woningen per jaar noodzakelijk. Daarnaast moet worden gezocht naar extra bouwlocaties zodat ook in de 
periode tot 2030 de gewenste snelheid in woningbouwproductie gehaald kan worden.

Opgave tot 2030

Zoals blijkt uit de tabel in afbeelding 4.4 is de bestaande harde plancapaciteit circa 8.330 woningen. Voor het 
realiseren van de woningbouwambitie van circa 20.000 - 22.000 woningen tot 2030 is een uitbreiding van de 
harde plancapaciteit met minimaal 11.670 woningen nodig. Deze uitbreiding is voor een deel in te vullen door de 
bestaande zachte plancapaciteit (circa 5.800 woningen) om te zetten in harde plancapaciteit (mits passend 
binnen de kwalitatieve kaders). Aanvullend daarop moet 'ruimte' gemaakt worden voor nog eens zo'n 6.000 
woningen.

4.3.1.3  Kwalitatieve behoefte

Algemeen

Twente is en blijft een regio van de menselijke maat. Het is belangrijk dat er voor iedere woningzoekende een 
passende, betaalbare en niet in de laatste plaats kwalitatief goede woning is. Vertrekpunt van de regionale 
Woonagenda is het lokaal én regionaal blijven bieden van de woningen waar huidige en toekomstige inwoners 
behoefte aan hebben.

Dat betekent dat gemeenten door nieuwbouw, transformatie en herstructurering woningen toevoegen die goed 
aansluiten op de bestaande en toekomstige vraag. Dat vraagt om een toekomstgericht kwalitatief programma op 
lokaal en regionaal niveau, alsmede om het inlopen van woningtekorten en de realisatie van voldoende woningen 
voor de groeiende behoefte. Maar ook vraagt het om maatregelen en strategieën om de bestaande 
woningvoorraad toegankelijker te maken, onder andere door de doorstroming binnen de woningvoorraad te 
bevorderen.

De Regionale Woonagenda Twente bevat met name ten aanzien van de kwantitatieve behoefte informatie waar 
gemeenten bij de uit te voeren laddertoets gebruik van kunnen maken. Ten aanzien van de kwalitatieve behoefte 
wordt in 2021 een kwalitatieve monitor opgezet aan de hand waarvan de gemeenten in de relevante 
woningmarktregio invulling kunnen geven aan het kwalitatieve aspect van de verantwoordingsplicht. 

Wel onderscheidt de woonagenda drie verschillende ruimtelijke strategieën. Deze geven richting aan de 
ontwikkeling en geven aan waar in een gebied het accent op ligt, maar dienen niet als dwingend kader. De 
strategieën kenmerken vooral de verschillen tussen de steden, dorpen en het buitengebied. Er kunnen zich 
meerdere ruimtelijke woonstrategieën binnen een stad, dorp of gemeente bevinden.

Gemeente Tubbergen

Voor de gemeente Tubbergen geldt de woonstrategie 'Buiten Wonen'. Hier is het uitgangspunt buiten wonen in 
het landelijk gebied en kleine kernen. Hier is het wonen nauw verbonden met het Overijsselse landschap, het 
dorpse leven, natuur en landbouw. Het zijn woonmilieus die worden gekoesterd en kwaliteiten die de regio 
zoveel mogelijk wil behouden. Maar de regio ziet ook kansen om wonen als vliegwiel in te zetten om de vitaliteit 
van de dorpen en linten te versterken en de transities in het landschap, zoals in de landbouw, of de 
klimaatadaptieve opgaven kracht bij te zetten. Er zijn kansen om bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische 
bebouwing om nieuw aanbod te creëren, passend bij de leefomgeving en als contramal van wonen in het 
stedelijk gebied. Ook worden kansen gezien om in de kernen met centrum dorpse woonmilieus woningen en 
milieus toe te voegen om daarmee de vitaliteit en de economie van de kernen kracht bij te zetten.

Aandachtspunten in de gemeente Tubbergen zijn:

invullen lokale behoefte;
behoud jongeren;
woon-zorg;
erftransitie;
vergrijzing;
ontgroening.
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4.3.1.4  Toetsing van het initiatief aan de Regionale Woonagenda Twente

In voorliggend geval worden er acht grondgebonden levensloopbestendige woningen toegevoegd aan de kern 
Geesteren. Gezien de woningbouwopgave tussen 2021 en 2025, en tot 2030, wordt gesteld dat hiermee sprake 
is van een ontwikkeling die past binnen de aantoonbare kwantitatieve woningbouwbehoefte binnen de regio 
Twente. De woningen wordt gerealiseerd op een inbreidingslocatie in de kern Geesteren. De woningen worden 
levensloopbestendig uitgevoerd, waarmee een brede doelgroep kan worden bediend en in het bijzonder 
senioren en/of minder mobiele mensen.

Hiermee wordt aangesloten op de kwalitatieve behoefte aan levensloopbestendige woningen in de kleine kernen 
(in voorliggend geval Geesteren). In paragraaf 4.4.2 wordt getoetst aan het gemeentelijk woonbeleid. Hier wordt 
nader ingegaan op de kwalitatieve behoefte voor de gemeente Tubbergen.

Geconcludeerd wordt dat voorliggend bestemmingsplan in overeenstemming is met de 'Regionale Woonagenda 
Twente'.

4.4  Gemeentelijk beleid

4.4.1  Mijn Omgevingsvisie Tubbergen

4.4.1.1  Algemeen

De gemeente Tubbergen beschikt over een omgevingsvisie. MijnOmgevingsvisie Tubbergen gaat over de 
toekomst van de leefomgeving; de visie van samenleving én gemeente. Hierin bouwt men verder op de basis die 
al in proces van MijnDorp gelegd is. De visie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én over het 
buitengebied , gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. De visie geeft aan hoe de gemeente, samenleving en 
gemeenteraad, willen sturen; wat men wil behouden, versterken en ontwikkelen. Door inbreng van de 
samenleving is MijnOmgevingsvisie van ons allemaal!

MijnOmgevingsvisie gaat in op:

1. de uitdagingen die op de gemeente afkomen (het verhaal achter de speerpunten)
2. hoe men daarop kan inspelen (speerpunten)
3. hoe plannen die bewoners of ondernemers inbrengen worden afgewogen (stappenplan)
4. welke waarden daarbij belangrijk zijn (waardenkaart)

Mijn Omgevingsvisie gaat uit van vier kernprincipes. Kernprincipes zijn manieren van werken; werkwijzen die 
altijd gelden. Als keuzes worden gemaakt, als plannen worden gemaakt en gewoon als we wonen, leven, 
ondernemen of verblijven past men de kernprincipes toe. De vier kernprincipes zijn:

We doen het samen
We geven het goed voorbeeld
We wentelen niet af op volgende generaties
We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt 

4.4.1.2  Speerpunten

In de omgevingsvisie zijn speerpunten opgenomen op verschillende thema's. In voorliggend geval zijn de 
thema's 'Voldoende voorzieningen' en 'Aantrekkelijk wonen' van belang.

Voldoende voorzieningen

In de kernen dragen de voorzieningen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en positieve gezondheid. Denk 
hierbij aan een ontmoetingsplek, sportvelden maar ook culturele activiteiten. 

Elke kern heeft zijn eigen specifieke kenmerken. In het proces van MijnDorp2030 denken en werken de kernen al 
een aantal jaren aan wat zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun kern. Hierbij geldt dat er sprake 
moet zijn van een maatschappelijke meerwaarde voor het dorp zelf. Niet de stenen, maar de ontmoeting en 
activiteiten die daar uit voortkomen zijn bepalend. Zowel voor inwoners als voor bezoekers. 

Een punt van aandacht daarbij is iedere kern het liefst zijn eigen voorzieningen heeft, maar het moet ook 
haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom wordt gekeken wat er mogelijk is en hoe de kernen daarin ook zelf een 
bijdrage kunnen leveren. Zowel bij de realisatie als ook bij de exploitatie van een voorziening. 

Aantrekkelijk wonen

Betaalbaar wonen in je eigen gemeente

De gemeente wil dat het aantal en de soort woningen in een kern passen bij de vraag. Inwoners moeten voor 
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hun woning zoveel mogelijk in hun eigen gemeente terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat woningen voor elke 
doelgroep bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Inbreiden voor uitbreiden

Vanuit de gemeente is de wens om binnen de grenzen van een kern te bouwen. In de meeste gevallen gaat het 
om plekken die verbeterd moeten worden of plekken waarvan de bestaande functie vervalt. Denk hierbij aan het 
verdwijnen van een bedrijf, het sluiten van een kerk of het slopen van oude woningen. Als er binnen de kern 
geen plekken zijn om te bouwen, kijkt de gemeente naar bouwmogelijkheden aan de rand van een kern. Kernen 
zijn verschillend in de behoefte aan woningen. Daarom gaat de gemeente samen met kernen in gesprek om te 
kijken wat bij elk dorp past. 

Kijken naar de toekomst

Er is verschil in hoeveel en welk soort woningen nu nodig en gewenst zijn en wat de vraag over 15 jaar is. 
Huidige knelpunten zijn bijvoorbeeld betaalbare woningen voor starters en woningen voor ouderen. In de 
gemeentelijke woonvisie wordt op basis van onderzoek en gesprekken met alle betrokkenen vooruit gekeken op 
de vraag naar woningen. De gemeente probeert erop te sturen dat het aanbod van woningen daarop aansluit. 
Hierbij worden behoeften op de lange termijn en de bestaande voorraad in het oog gehouden.

4.4.1.3  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke structuurvisie

Met voorgenomen herontwikkeling wordt bijgedragen aan het op peil houden van de voorzieningen in de kern 
Geesteren (specifiek het aanbod voor basisonderwijs). Door het slopen van de verouderde bebouwing en het 
realiseren van een nieuw schoolgebouw die voldoet aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen en wensen, zal 
er nu en in de toekomst een basisschool in de kern Geesteren blijven. Met deze herontwikkeling komt een deel 
van de gronden vrij, waar ruimte is voor het realiseren van acht grondgebonden levensloopbestendige 
woningen. Het gaat hierbij om een inbreidingslocatie waarbij wordt bijgedragen aan het bouwen van voldoende 
woningen voor ouderen.

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met de 
beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de Omgevingsvisie.

4.4.2  Woonvisie 2021+

4.4.2.1  Algemeen

Het woonbeleid van de gemeente Tubbergen voor de komende jaren is weergegeven in de 'Woonvisie 2021+'. 
De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de woningmarkt zeer dynamisch is. De woonvisie beschrijft daarom 
de gemeentelijke koers voor de komende jaren, maar er wordt volgende flexibiliteit gehouden om tussentijds bij 
te sturen, mochten de ontwikkelingen op de woningmarkt daarom vragen. 

4.4.2.2  Woningbouw om te voorzien in de vraag

4.4.2.2.1  Platteland in trek; toenemend aantal vestigers

De komende jaren wil de gemeente voldoende woningen bouwen om te voorzien in de verwachte vraag. Om dat 
te bewerkstelligen is het ten eerste zaak om goed inzicht te hebben in die verwachte woningvraag. De afgelopen 
vijf jaar is het aantal huishoudens in Tubbergen gegroeid met ongeveer +300. Deze groei is mede tot stand 
gekomen door een positief binnenlands migratiesaldo. Er vestigden zich meer mensen in Tubbergen vanuit 
andere gemeenten, dan er vertrokken. In de jaren voor 2016 was er nog sprake van een vertrekoverschot.

Het zijn vooral jongeren tussen 15 en 25 jaar die de gemeente verlaten. Dat komt voor een belangrijk deel 
vanwege werk of studie elders. Maar voor een deel van de vertrekkende jongeren speelt het woningaanbod 
mee. Voor hen zijn er niet of nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar, waardoor zij (al dan niet tijdelijk) 
opteren voor een woning in een gemeente waar het aanbod goedkoper is. Een deel van de jongeren keert na 
verloop van tijd terug als men een gezin gaat stichten en meer financiële mogelijkheden heeft om een woning te 
kopen. We staan immers bekend als een zeer kindvriendelijke gemeente met veel ruime gezinswoningen en in 
elke kern een school aanwezig.

Daarnaast ziet de gemeente zeker de laatste jaren een vestigingsoverschot van 50-plussers. Door de stijgende 
woningprijzen in de steden is de gemeente als groene, rustige woongemeente met ruime woningen steeds 
aantrekkelijker geworden voor vestigers. Het gaat vaak om vestigers die vanuit de stedelijke omgeving van 
Almelo en Hengelo op zoek zijn naar een ruime gezinswoning in het groen, maar steeds vaker gaat het ook om 
vestigers van ver buiten de regio. Dat kunnen mensen zijn die van oorsprong uit Tubbergen of omgeving komen, 
maar ook vestigers van verder weg die onze gemeente kennen omdat ze hier bijvoorbeeld ooit op vakantie zijn 
geweest. Het zijn nu nog met name 50- en 65-plussers, waarvoor de reisafstand tot werk minder (of helemaal 
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geen) een rol speelt. Maar de aantrekkingskracht van de gemeente Tubbergen neemt in de komende jaren 
wellicht ook toe bij andere leeftijdscategorieën, omdat thuiswerken door de Coronacrisis een hoge vlucht heeft 
genomen. De fysieke nabijheid van kantoor is daardoor minder belangrijk geworden, terwijl een ruime woning 
(met ruimte voor een werkplek) juist belangrijker wordt. 

4.4.2.2.2  Woningbouwprogramma: +640 woningen

Voor de komende jaren gaat de gemeente uit van een woningbehoefte van 640 woningen voor de periode 
2020-2030. Gezien de huidige druk op de markt wil de gemeente deze woningbouwopgave zoveel mogelijk de 
komende vijf jaar realiseren. Mocht er na de eerste vijf jaar meer woningen gebouwd zijn dan de 
geprognosticeerde behoefte, dan zal de gemeente daar met de woningbouwopgave na 2025 rekening mee 
houden.

Daarnaast is het wenselijk om een ruimere plancapaciteit aan te houden dan enkel te koersen op de verwachte 
woningbehoefte. De ervaring leert dat een deel van de plannen vertraging oploopt of helemaal niet doorgaat. 
Voor het tijdig kunnen inspelen op de behoefte is een zachte plancapaciteit van 130% reëel; zo’n 830 woningen 
(ervan uitgaande dat 30% van de plannen niet of vertraagd wordt gerealiseerd).

4.4.2.2.3  Woningbouwopgave per gebied

Om te kunnen voorzien in de woningbehoefte én als impuls voor de leefbaarheid en vitaliteit van kernen is het 
van belang dat er in alle kernen van Tubbergen kan worden gebouwd. De prognose is vertaald in een 
woningbouwprogramma per kern (zie afbeelding 4.6). De gemeente wil echter ruimte geven aan goede plannen 
die mogelijk de woningbehoefte in een kern overstijgt. Om die ruimte te bieden, voegt de gemeente de 
woningbehoefte voor de grote en kleine kernen samen. Dit biedt meer flexibiliteit. De behoefte per kern blijft 
echter het uitgangspunt (zie afbeelding 4.7).

Afbeelding 4.6: Woningbouwprogramma naar kern (Bron: gemeente Tubbergen)

Afbeelding 4.7: Woningbouwprogramma naar deelgebied (Bron: gemeente Tubbergen)

Dit houdt in dat ruim de helft van de woningbehoefte landt in de drie grotere kernen. In deze kernen geldt de 
grootste woningbehoefte vanwege de nabijheid van voorzieningen; iets wat met name voor senioren en mensen 
met een zorgvraag een grote rol speelt. Ongeveer een derde van de behoefte landt in de overige woonkernen. 
Daarnaast reserveert de gemeente 40 woningen voor het buitengebied. De overige 40 woningen wijst de 
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gemeente niet op voorhand toe maar kunnen vrij worden toegewezen aan kansrijke plannen die zich voor doen 
(knelpuntenpot). 

Realisatie vindt plaats per kern in kleine (evt. gefaseerde) plannen plaats. Dus niet alles in een paar grote 
plannen. Hierdoor kan goed worden bijgestuurd als dat nodig blijkt te zijn. Mochten de geluiden vanuit de dorpen 
ten aanzien van krapte op de markt niet juist zijn, dan zal dat blijken bij de uitgifte en/of realisatie van de 
plannen. In dat geval zal niet ook nog eens aan andere plannen in de betreffende dorpen begonnen worden.

De gemeente monitort jaarlijks/tweejaarlijks het woningbouwprogramma aan de hand van prognoses de 
huishoudensontwikkeling, de migratiecijfers, de zachte en harde plancapaciteit en stuurt waar nodig bij.

4.4.2.3  Bouwen op de juiste plek

In overeenstemming met de Ladder voor duurzame verstedelijking gaan we de nieuwbouwopgave zoveel 
mogelijk binnen de bebouwde kom op inbreidingslocaties realiseren. Op die manier blijft het buitengebied zo 
groen mogelijk. In Provinciaal verband (Regionale Woonagenda) is al aangegeven dat voor inbreidingsplannen 
de komende jaren geen kwantitatieve limiet wordt gesteld. Wel moeten deze plannen kwalitatief getoetst 
worden. 

In een aantal kernen zijn de mogelijkheden voor inbreiding beperkt. Bijvoorbeeld omdat inbreiding te zeer ten 
koste gaat van het dorpse- en landelijke karakter, of omdat er niet of nauwelijks inbreidingslocaties voorhanden 
zijn. Daarom zetten we ons er voor in dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om -uiteraard zo zorgvuldig 
mogelijk- potentiële locaties aan de randen van de bebouwde kom te benutten. De Regionale Woonagenda biedt 
ook die ruimte. 

4.4.2.4  Prioriteit voor starters en senioren

4.4.2.4.1  Woningen voor starters

In algemene zin neemt de behoefte aan kleinere woningen onder starters toe. Er zijn nog steeds starters die een 
ruime woning met grote kavel kopen of bouwen, maar de gemeente ziet nu ook nieuwbouwinitiatieven met 
rijwoningen opkomen, waar veel interesse voor is. Bij zelfbouw richt de vraag zich met name op kavels van 250 
/ 300 m², deels geholpen door het financiële voordeel dat de starter bij deze kavels krijgt (20% korting op de 
grondprijs bij een kavel van maximaal 250 m²). 

De komende jaren wil de gemeente het woningaanbod voor starters vergroten. Het is hierbij zaak om snel aan 
de slag te gaan, om te voorkomen dat (nog meer) starters op zoek gaan naar goedkoper aanbod in andere 
gemeenten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het vergroten van het aanbod aan goedkope koopwoningen 
voor starters met beperkte financiële mogelijkheden (waaronder alleenstaande starters). Om die woningen 
betaalbaar te kunnen houden, zal de kwaliteit (qua m², aantal kamers, uitrusting) daarop aangepast moeten 
worden. Maar dan wel op zo’n manier dat deze woningen aantrekkelijk blijven voor starters. Samen met 
ontwikkelende partijen wil de gemeente kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn binnen de gegeven kaders en 
de stijgende bouwkosten. Hierbij kan ook gedacht worden aan een woonconcept dat dusdanig flexibel is dat het 
in de loop der jaren ook voor andere doelgroepen aantrekkelijk kan zijn. Een voorbeeld hiervan is de bouw van 
boven- en benedenwoningen die de komende jaren kunnen voorzien in de woningbehoefte van starters, maar 
eventueel op lange termijn samengevoegd kunnen worden tot één gezinswoning.

4.4.2.4.2  Levensloopgeschikte woningen voor senioren (... en andere doelgroepen)

Een tweede belangrijke doelgroep zijn de senioren op de woningmarkt. Het aantal huishoudens van 65 jaar en 
ouder neemt de komende jaren verder toe. Op dit moment vormt de groep 1+2 persoonshuishoudens van 65 
jaar en ouder 31% van het totaal aantal huishoudens in Tubbergen, in 2030 is dat gestegen naar 38%.

Veel oudere huishoudens wonen op dit moment in een ruime eengezinswoning. Een groot deel van deze groep 
wil het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning in de vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Zowel 
landelijk als lokaal beleid heeft hier de afgelopen jaren ook sterk op ingezet. Maar een deel van de ouderen 
overweegt wel te verhuizen. Vooral omdat zij op zoek zijn naar een levensloopgeschikte woning waar zij ook 
kunnen wonen als de gezondheid achteruit zou gaan. Belangrijk voor zo’n woning is dat slaap- en badkamer bij 
voorkeur op de begane grond zitten en bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving (de buurt of kern waar 
men nu woont) en op loopafstand van voorzieningen staat. De woning moet ook nog enigszins betaalbaar zijn 
(meestal betekent dat goedkoper dan de huidige woning). Al deze wensen maakt het lastig om tot een geschikt 
woonproduct te komen. In de praktijk blijven veel ouderen daardoor in hun huidige woning wonen, ondanks hun 
verhuiswens. In veel gevallen is dat ook goed mogelijk, zeker als men enkele aanpassingen aan de woning 
doorvoert (zoals een traplift). Maar als er sprake is van zeer veel onderhoud (bijvoorbeeld een grote tuin) of een 
locatie ver van voorzieningen (bijvoorbeeld in het buitengebied) is deze situatie niet altijd even gewenst.

Het voordeel van gerichte nieuwbouw voor senioren is dat er meer doorstroming op de woningmarkt komt. Als 
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senioren gaan verhuizen, komen er meer bestaande ruime woningen op de markt die geschikt zijn voor 
gezinnen, waardoor er uiteindelijk ook weer meer woningen voor jonge doorstromers en starters beschikbaar 
komen. Daarom heeft de gemeente als ambitie om een substantieel deel van de nieuwbouw de komende jaren 
levensloopgeschikt te realiseren.

4.4.2.4.3  Beperkte woningbouwopgave voor gezinnen

De grootste groep huishoudens wordt in onze gemeente gevormd door gezinnen met kinderen. De verwachting 
is dat deze groep in omvang iets zal afnemen de komende jaren. Daar staat tegenover dat een groot deel van de 
huidige woningvoorraad nu al gericht is op deze doelgroep; namelijk ruime grondgebonden koopwoningen. In de 
basis zien we daarom geen grote opgave om het woningaanbod voor deze doelgroep uit te breiden. Toch zijn er 
enkele redenen waarom we op beperkte schaal ruimte willen blijven bieden voor (middel)dure grondgebonden 
koopwoningen.

Ten eerste zullen de bestaande grondgebonden koopwoningen niet van vandaag op morgen allemaal 
beschikbaar komen. Dit hangt af van de doorstroming van met name senioren. Zij vormen echter geen sterk 
verhuisgeneigde doelgroep. Indien het gewenst is om de eerstkomende jaren ruimte te blijven bieden aan 
gezinnen die hier willen (blijven) wonen, dan is enige mate van nieuwbouw noodzakelijk.

Ten tweede wil de gemeente gevarieerde nieuwbouwlocaties ontwikkelen, met een mix van woningtypen, 
huur/koop en prijsklassen. De gemeente wil voorkomen dat met nieuwbouw eenzijdige wijken gecreëerd worden 
met alleen goedkope woningen of buurten met een eenzijdige bevolkingssamenstelling.

4.4.2.5  Kwaliteitskader Woningbouw 2021 

Naast de woonvisie is separaat ook een Kwaliteitskader opgesteld. Het geeft een woningbehoefteprofiel per 
doelgroep op gemeenteniveau en uitgewerkt per kern. Deze profielen zijn richtinggevend voor de toekomstige 
woningbouwopgave. 

Voor Geesteren is het profiel als volgt:

Starters

Veel starters zoeken een middeldure koopwoning. Maar een deel van hen zoekt in het goedkope segment en een 
deel zelfs een ruime (en daarmee duurdere) woning. Een deel van de starters wenst een kavel om zelf een 
woning te bouwen.

Gezinnen/doorstromers 

De huidige voorraad gezinswoningen lijkt goed aan te sluiten bij de huidige en toekomstige vraag. Er is een 
beperkte kwantitatieve opgave. Ook is het aanbod nog relatief betaalbaar. Er ligt geen grote kwalitatieve opgave

Senioren 

Deze groep groeit het sterkst de komende jaren. De nabijheid van voorzieningen zorgt voor een extra 
aantrekkingskracht. Er is behoefte aan levensloopgeschikte woningen (voornamelijk koop). Een substantieel deel 
van deze vraag heeft betrekking op appartementen.

4.4.2.6  Toetsing van het initiatief aan het gemeentelijke woonvisie

Het voorliggende bestemmingsplan gaat uit van het toevoegen van acht grondgebonden levensloopbestendige 
woningen in de kern Geesteren. Hiermee wordt een (beperkte) bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave 
van 350 tot 460 woningen die geldt voor de grote kernen Albergen, Geesteren en Tubbergen.

In kwalitatieve zin voorziet het voorliggende plan in de behoefte aan meer 
levensloopbestendige/levensloopgeschikte woningen. De kavels voor de woningen variëren in grootte van iets 
meer dan 150 m2 tot ruim 250 m2 en zijn geschikt voor een deel van de starters maar ook voor doorstromers en 
senioren. Hiermee wordt voorzien in de behoefte zoals weergegeven in het bij de woonvisie behorende 
kwaliteitskader.

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in 
overeenstemming is met de gemeentelijk woonvisie.

38      bestemmingsplan Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool



4.4.3  Beleidsnota inbreidingslocaties

4.4.3.1  Algemeen

Op 16 februari 2016 is de 'Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016' in werking getreden. De 
gemeente Tubbergen werd en wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het bouwen van woningen 
op inbreidingslocaties. Deze beleidsnota is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in 
bestaand stedelijk gebied. Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van 
locaties voor herstructurering of transformatie. Beleid op inbreidingslocaties geeft kansen voor verbetering en 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt primair ingezet op bouwen voor behoefte op locaties voor 
herstructurering of transformatie binnen bestaand gebied.

De 'Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016' bevat een toetsingskader zodat aanvragen 
eenvoudig, duidelijk en sneller kunnen worden getoetst. Ook wordt dan de beoordeling beter en sterker 
beargumenteerd en onderbouwd.

Wanneer een aanvraag voor bouwen op een inbreidingslocatie binnen het bestemmingsplan past is de gemeente 
verplicht medewerking te verlenen. Indien de aanvraag niet past binnen het bestemmingsplan en ook niet binnen 
de daarin opgenomen (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheden zal een afweging moeten worden gemaakt of er 
medewerking wordt verleend. Deze afweging kan worden gemaakt aan de hand van toetsing aan de criteria 
zoals hieronder wordt weergegeven. Dit laat onverlet dat een bouwvoornemen ook moet worden getoetst aan 
alle relevante beleids- en omgevingsaspecten, zodat woningbouw op de bewuste locatie als een aanvaardbare 
vervolgfunctie kan gelden.

4.4.3.2  Kader

Stedenbouwkundige aspecten

De stedenbouwkundige toetsing is erop gericht te kijken of de aanvraag aansluit op de omgeving, of deze een 
meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bestaande situatie en of het perceel geschikt is. Afhankelijk van de 
aard en omvang van het voorgenomen bouwplan en de locatie kan het college besluiten de gemeentelijke 
kwaliteitsgroep in te schakelen voor de stedenbouwkundige toets.

Aansluiting op de omgeving

Bebouwing op inbreidingslocaties is alleen acceptabel als de bebouwing vanuit stedenbouwkundige 
overwegingen als logisch kan worden beschouwd, als het iets toevoegt aan de ruimtelijke situatie of als er 
aantoonbaar sprake is van een verbetering van de bestaande situatie. Er moet een logische aansluiting zijn op 
de bestaande stedenbouwkundige structuur en er moet samenhang worden gevormd met de omgeving. De 
groene elementen in een gebied en de stedenbouwkundig ruimtelijke waarde van een gebied zijn in hoge mate 
bepalend bij de afweging of bebouwing aanvaardbaar is. Wanneer het perceel deel uitmaakt van een groter 
geheel mag de bebouwing op de inbreidingslocatie geen kwaliteitsverlies betekenen van de samenhang met de 
omgeving.

Herstructurering of transformatie

Indien een voorgenomen ontwikkeling voorziet in een regionale behoefte moet volgens de Ladder voor duurzame 
verstedelijking (art. 3.1.6 Bro) vervolgens worden beoordeeld of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan 
worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten. Onder transformatie wordt 
verstaan de verandering van de functie van de bebouwing van het stedelijk gebied, bijvoorbeeld een winkelpand 
wordt woning of na sloop van een bedrijf ontstaat er ruimte voor woningbouw. Herstructurering betreft het 
vernieuwen van verouderde of verloederde woongebieden, b.v. door sloop en nieuwbouw waardoor met een 
ander type woningen voorzien wordt in de actuele vraag naar woningen. Het bebouwen van lege plekken valt 
niet onder transformatie en herstructurering.

Behandeling en prioritering locaties

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Primair komen in aanmerking plannen die 
betrekking hebben op een van de volgende situaties:

1. de sanering van een (milieuhinderlijk) bedrijf uit de woonomgeving;
2. het vervangen van een reeds langer leegstaande gebouw zoals een horecapand, winkelpand of 

schoolgebouw;
3. Het oplossen van een stedenbouwkundig ongewenste situatie;
4. Het bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid, zoals opgenomen in een 

structuurvisie/omgevingsvisie, woonvisie of bestemmingsplan.
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4.4.3.3  Toetsing van het initiatief aan de Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016

In voorliggend geval wordt binnen het plangebied bestaande bebouwing behorend bij een basisschool gesloopt 
en wordt hier in nieuwe basisschool voor teruggebouwd die voldoet aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen 
en wensen. Daarnaast voorziet de ontwikkeling in het toevoegen van acht grondgebonden levensloopbestendige 
woningen. Hiermee wordt op een inbreidingslocatie een bijdrage geleverd aan de realisatie van het gemeentelijk 
woonbeleid (punt 4).

Het initiatief voldoet daarom aan de beleidsuitgangspunten van de 'Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente 
Tubbergen 2016'.

4.4.4  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

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

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

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

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

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

5.1.2  Situatie plangebied

Het beoogde woningen worden op basis van de Wgh aangemerkt als een geluidsgevoelig object. Hierna wordt 
achtereenvolgens ingegaan op de aspecten wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai als bedoeld in de Wgh.

5.1.2.1  Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven op 
het plangebied wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen. 

5.1.2.3  Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone hebben waarvan 
de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.

Wettelijke geluidszones van wegen:

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:

wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de Vinckenweg en Kormelinkstraat (50 km/uur wegen). 
De overige wegen rondom het plangebied betreffen 30 km/uur wegen, hiervoor gelden geen wettelijke 
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geluidszones. Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg echter in de beoordeling te moeten worden 
meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een geluidbelasting veroorzaakt die 
hoger ligt dan de voorkeurswaarde (48 dB).

De 30 km/uur wegen die rondom het plangebied liggen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor bestemmingsverkeer, 
voornamelijk in de vorm van personenwagens, waarbij sprake is van een geringe verkeersintensiteit. Van zwaar 
verkeer is niet of nauwelijks sprake. Gelet op het vorenstaande wordt ten aanzien van de 30 km/uur wegen 
gesteld dat de geluidsbelasting LDEN  op de gevels van de de beoogde school en woningen lager ligt dan de 
voorkeurswaarde van 48 dB.

Ten aanzien van de Vinckenweg en Kormelinkstraat geldt dat deze op ruime afstand van het plangebied liggen 
(circa 180 meter). Bovendien is er sprake van tussenliggende bebouwing wat zorgt voor een afschermende 
werking. Gelet op het vorenstaande kan ook ten aanzien van deze wegen redelijkerwijs worden gesteld dat de 
geluidsbelasting LDEN  als gevolg van de Vinckenweg en Kormelinkstraat op de gevels van de beoogde school en 
woningen lager ligt dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Geconcludeerd wordt dat het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai niet noodzakelijk wordt 
geacht. Ter plaatse van het plangebied kan worden uitgegaan van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
inzake wegverkeerslawaai.

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de uitvoering van het voorgenomen plan. 

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

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

Ter plaatse van het plangebied is een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Hierna wordt 
ingegaan op de onderzoekresultaten. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 4 van de 
toelichting.

5.2.2  Situatie plangebied

In de bovengrondmengmonsters zijn geen verhogingen aangetroffen. In de ondergrondmengmonsters zijn 
eveneens geen verhogingen aangetroffen. 

In één van de grondwatermonsters zijn lichte verhogingen nikkel, zink, cadmium en barium aangetroffen. In het 
andere grondwatermonster is enkel een lichte verhoging barium aangetroffen. 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet noodzakelijk 
geacht. De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde gebruik. 

5.2.3  Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

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

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
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5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2  Situatie plangebied

In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorgenomen 
ontwikkeling in vergelijking met de voorgenoemde categorieën, wordt geconcludeerd dat voorliggend project 
'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. Het voorgaande wordt bevestigd door 
onderstaande NIBM-berekening.

Daarnaast wordt geconcludeerd dat de beoogde woningen niet worden aangemerkt als een gevoelige 
bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 

De beoogde schoollocatie wordt wel aangemerkt als gevoelige bestemming zoals is opgenomen in het 'Besluit 
gevoelige bestemmingen'. Binnen een straal van 300 meter rondom het plangebied zijn echter geen rijkswegen 
aanwezig. Ook zijn binnen een straal van 50 meter rondom het plangebied geen provinciale wegen aanwezig.

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat inzake het aspect luchtkwaliteit.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 
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5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen en moet worden getoetst aan wet- en regelgeving 
op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per 
weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe 
veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Het vervoer van gevaarlijke stoffen pet buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb).

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico.

5.4.2  Situatie plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. De locatie van het plangebied 
is aangegeven met rode contour.
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Afbeelding 5.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:

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

5.4.3  Conclusie

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

5.5  Bedrijven en milieuzonering

5.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 

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

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk' 
en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op 
basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige woonwijk' 
vergelijkbaar omgevingstype. 

Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als een 
gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere functies 
voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien 
sprake is van een 'gemengd gebied'. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt 
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te 
voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

In de directe nabijheid van het plangebied komen hoofdzakelijk woonfuncties voor. In mindere mate of op enige 
afstand zijn er ook onder andere maatschappelijke functies en centrumfuncties, bestaande uit onder andere 
detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening aanwezig. Omdat echter in de directe nabijheid van het 
plangebied nauwelijks sprake is van een menging van functies, wordt in voorliggend geval uitgegaan van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk'.

5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2  Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake als 
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

Ten aanzien van de beoogde woningen wordt opgemerkt dat de functie ‘wonen’ geen milieubelastende functie 
voor de omgeving betreft. Er is geen sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

De basisschool en buitenschoolse opvang kan op basis van de basiszoneringslijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven 
en Milieuzonering' het best wordt aangemerkt als 'Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs'. 
Dergelijke functies worden aangemerkt als milieucategorie 2 functies, met een grootste richtafstand van 30 
meter voor het aspect geluid. Voor de aspecten stof, geur en gevaar geldt geen richtafstand (0 meter).

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd. Het 
volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 3 van deze toelichting. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste 
resultaten en conclusies van het onderzoek.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 35 dB(A) ter plaatse van 
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bestaande woningen en 40 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuwe woningen. In de avond- en nachtperiode 
vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer.

De maximale geluidniveaus (ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren op de parkeerplaats) bedragen in 
de dagperiode ten hoogste 63 dB(A) ter plaatse van bestaande woningen en 62 dB(A) ter plaatse van de 
beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee 
wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Goede ruimtelijke ordening

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 47 dB(A) ter plaatse van 
bestaande woningen en 50 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode 
vinden geen relevante activiteiten plaats. De richtwaarde van stap 2 (45 dB(A) voor woningen gelegen in 'rustige 
woonwijk') uit de VNG-publicatie alsmede de ambitiegrenswaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid worden niet 
gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze woningen.

Ter plaatse van de tuinen van de woningen bedragen de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus circa 49 
dB(A)(bestaande woning Vriezenveenseweg 14) en ten hoogste 53 dB(A) (voortuinen beoogde nieuwe 
woningen). Vanuit akoestisch oogpunt is er niet zondermeer sprake van goede ruimtelijke ordening.

De tuinen van de beoogde nieuwe woningen zijn zowel gelegen aan de zuidzijde als aan de ten opzichte van het 
plangebied door de woningen afgeschermde noordzijde. De geluidniveaus in de noordelijke tuinen bedragen 
ruim minder dan 40 dB(A). Op basis hiervan kan gesteld worden dat, gezien de ligging van het plangebied, er 
vanuit akoestisch oogpunt sprake is van goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de tuinen van de nieuwe 
woningen.

De maximale geluidniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 76 dB(A) ter plaatse van bestaande 
woningen en ten hoogste 73 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen, beide ten gevolge van 
schreeuwende kinderen op het schoolplein. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten 
plaats. De richtwaarde van stap 2 (65 dB(A) voor woningen gelegen in 'rustige woonwijk') uit de VNG-publicatie 
wordt niet gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze 
woningen

Eventuele maatregelen zijn onderzocht. Het treffen van (gedrags)maatregelen aan de bron ('stemgeluid' van 
kinderen) is in alle redelijkheid niet mogelijk. Door afscherming (scherm op de noord(west)elijke grens van het 
schoolplein met een hoogte van minimaal 2,0 meter) en/of het vergroten van de afstand tussen de nieuwe 
woningen en (de noordelijke grens van) het schoolplein, kunnen de optredende geluidniveaus aan de 
richtwaarden van stap 2 uit de VNG-publicatie voldoen. Binnen het stedenbouwkundig plan is dit mogelijk 
ongewenst.

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel wenselijk zijn, kan het bevoegd gezag hogere 
geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen toestaan. Voor de schoollocatie in relatie tot de nieuwe 
woningen zijn het enkel in de dagperiode optreden van de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het 
beschikken over een geluidluwe achtergevel en buitenruimte, en de maatschappelijke noodzaak van de nieuwe 
(levensloopbestendige) woningen mogelijke argumenten.

Tevens dienen de geluidbelaste gevels van de nieuwe woningen conform het Bouwbesluit 2012 te voldoen aan 
een minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB(A), zodat de geluidniveaus in de woon- en/of 
slaapvertrekken van de nieuwe woningen niet hoger zijn dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Voor de schoollocatie in relatie tot de woning Vriezenveenseweg 14 zijn het enkel in de dagperiode optreden van 
de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het beschikken over een geluidluwe achtergevel en deels 
geluidluwe buitenruimte mogelijke argumenten. Tevens is in de huidige situatie reeds sprake van het mogelijk 
optreden van hoge (maximale) geluidniveaus vanwege de aanwezigheid van speelvoorzieningen (Bestemming 
'Maatschappelijk' met functieaanduiding 'speelvoorziening' (bestemmingsplan Albergen en Geesteren, gemeente 
Tubbergen, onherroepelijk (vastgesteld 2015-03-30)) aan de noord(oost)zijde van de woning.

Verkeersaantrekkende werking

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de schoollocatie bedraagt ten hoogste 42 dB(A) 
etmaalwaarde. Maatgevend is de geluidbelasting ter plaatse van de woning Röringstraat 15/a-e. De 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcirculaire en de richtwaarde van 50 dB(A) van stap 2 van de 
VNG-publicatie wordt gerespecteerd.

Conclusie
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Ten aanzien van de nieuw te bouwen woningen wordt geconcludeerd dat bron- en overdrachtmaatregelen niet 
mogelijk en wenselijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidscherm tussen het schoolplein en 
de woningen ongewenst geacht, aangezien hierdoor dit de (sociale)veiligheid niet ten goede komt. Er ontstaan 
hierdoor namelijk 'blinde' plekken in het gebied wat kan zorgen voor een onveilig gevoel. Bovendien zorgt het 
achterwege laten van een geluidscherm voor openheid en zicht op het schoolplein, wat de (sociale) veiligheid 
juist ten goede komt.

De ambitiewaarde uit het geluidbeleid wordt niet gehaald op de nieuw te bouwen woningen. Wel wordt voldaan 
aan de bovengrenswaarde van 50 dB(A). Het toegestane niveau voor piekgeluiden (Lmax) wordt overschreden. 
Het college acht het aanvaardbaar om hier af te wijken van de ambitiewaarde en hogere niveau’s voor 
piekgeluiden(Lmax) toe te staan. Ten eerste worden deze veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende 
kinderen. Deze treden alleen op in de dagperiode en is er geen sprake van slaapverstoring. Daarnaast is er 
terplaatse van de nieuwe woningen sprake van een geluidluwe achtergevel en buitenruimte. Hiermee is een 
goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Ten aanzien van de bestaande woning aan de Vriezenveenseweg 14 wordt geconcludeerd dat wordt voldaan 
aan de bovengrenswaarde van 50 dB(A) uit het geluidbeleid. Het toegestane niveau voor piekgeluiden (Lmax) 
wordt overschreden. Het college acht het aanvaardbaar om de bovengrenswaarde uit het geluidbeleid te 
hanteren en hier hogere niveaus voor piekgeluiden(Lmax) toe te staan. Ten eerste betreft het hier geen nieuwe 
situatie. Ten tweede worden deze veroorzaakt door het stemgeluid van de spelende kinderen. Deze treden 
alleen op in de dagperiode en is er geen sprake van slaapverstoring. Ook is er in de huidige situatie reeds sprake 
van het optreden van het deze hoge piekgeluiden (Lmax) omdat er ook nu reeds een speelterrein aan de 
noord(oost)zijde van deze woning is gesitueerd.

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden 
van omliggende bedrijven aantasten.

Nabij de beoogde woningen zijn maatschappelijke functies aanwezig, waaronder de beoogde schoollocatie 
behorend bij het voorliggende bestemmingsplan. Zoals reeds in voorgaande paragraaf is aangegeven zorgt de 
basisschool en buitenschoolse opvang niet voor een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden.

Daarnaast zijn er in de omgeving van de beoogde woningen een aantal maatschappelijke functies aanwezig. 
Dergelijke functies worden aangemerkt als milieucategorie 1 en 2 functies, waarvoor een grootste richtafstand 
geldt van 30 meter. De afstand van het meest nabij gelegen bouwvlak binnen de bestemming maatschappelijk 
en de beoogde woningen bedraagt meer dan 30 meter. 

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de in de omgeving voorkomende milieubelastende 
functies niet (onevenredig) in de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt.

5.5.4  Conclusie

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

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

5.6.1  Gebiedsbescherming

5.6.1.1  Natura 2000

In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale 
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen 
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. 

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde (stikstofgevoelige) Natura 
2000-gebied 'Engbertsdijkvenen' ligt op een afstand van circa 4,5 kilometer. 
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Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten en 
habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige aantallen/arealen 
voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten binnen een Natura 
2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de instandhoudingsdoelstellingen in 
gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke externe werking van de beoogde 
ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om te toetsen of de realisatie van de 
beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is aangewezen. Hiervoor is in elk geval 
een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening 
uitgevoerd.

Hierna wordt de belangrijkste conclusie van het onderzoek weergegeven. Voor de volledige 
onderzoeksrapportage wordt verwezen naar Bijlage 5 van deze toelichting.

Op basis van de AERIUS-berekening blijkt dat er geen sprake is van een stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden. In het kader van de beïnvloeding van stikstof voor Natura 2000-gebieden, hoeft geen Wet 
natuurbescherming-vergunning aangevraagd te worden.

5.6.1.2  Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland(NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Het plangebied is niet gelegen binnen het concreet begrensde NNN. Het plangebied ligt op circa 1,9 kilometer van 
het NNN. Gezien de ruime afstand tot het NNN en de aard van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat er geen 
aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

5.6.2  Soortenbescherming

5.6.2.1  Algemeen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige 
natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden gevraagd.

In het voorliggend geval is een Quickscan Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hieronder wordt ingegaan op de 
conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek. Het volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 6 van deze 
toelichting.

5.6.2.2  Situatie plangebied

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. Beschermde 
diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, 
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste 
rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied 
maar gebruiken het wel als foerageergebied.  

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, die mogelijk negatief beïnvloed worden, is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet 
beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden 
voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd en de bebouwing 
gesloopt wordt en de bouwwerkzaamheden plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, wordt geadviseerd 
vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen het 'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën.   

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   
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5.6.3  Conclusie

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

5.7  Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1  Archeologie

5.7.1.1  Algemeen

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
Omgevingswet, wanneer deze in 2022 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de 
Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van 
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 
initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, 
waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.7.1.2  Situatie plangebied

De gemeente Tubbergen beschikt over een archeologische verwachtings- en advieskaart. Hiervan is in afbeelding 
5.2 een uitsnede ter hoogte van het plangebied (blauwe cirkel) opgenomen. Het plangebied ligt in het 
gebiedstype 'beekdalen en overige laagtes'.

Afbeelding 5.2: Uitsnede van archeologische verwachtings- en advieskaart (Bron: Gemeente Tubbergen)

Voor de geldende gebiedstype geldt een archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen over een 
oppervlakte van meer dan 5.000 m2 en dieper dan 40 cm. Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 9.000 
m2. Daarom is in voorliggend geval een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
uitgevoerd. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en conclusies. Voor het volledige onderzoek 
wordt verwezen naar Bijlage 7.

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied archeologische sporen bevat, 
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afgezien van diepe grondsporen. het archeologisch belang hiervan is laag. Gelet op het vorenstaande is er geen 
reden tot het uitvoeren van nader archeologisch onderzoek. Daarnaast worden de gronden ten aanzien van 
archeologie 'vrijgegeven'. 

5.7.2  Cultuurhistorie

5.7.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten.

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

5.7.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich in het plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in 
de directe nabijheid van het plangebied is er geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld 
wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.

5.7.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen nader archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op cultuurhistorische waarden.

5.8  Water

5.8.1  Vigerend beleid

5.8.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op 
(deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en 
maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities 
worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

5.8.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Met de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is het NWP 
2016-2021 op enkele onderdelen gewijzigd. Tezamen geven beide documenten op hoofdlijnen de ambities weer 
van het Rijk ten aanzien van het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De 
belangrijkste ambities richten zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de 
Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een 
plek gekregen. De doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in het 
Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). In relatie tot de NOVI wordt de doorwerking geregeld in 
de Omgevingswet.

5.8.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

5.8.1.4  Beleid waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta, en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 
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Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op het:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
goed functionerend regionaal watersysteem. 
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

5.8.2  Waterparagraaf

5.8.2.1  Algemeen

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

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

5.8.2.2  Watertoetsproces

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over voorliggende ontwikkeling door gebruik te maken van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 'korte procedure' 
van de watertoets van toepassing is. Hierna wordt ingegaan op de relevante wateraspecten.

Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied. Verder is er geen sprake van 
het dempen van bestaande watergangen en/of oppervlakte water. Binnen het plangebied zal het hemelwater en 
vuilwater gescheiden worden afgevoerd. Binnen het plangebied wordt hemelwater via bergingsvoorzieningen 
geïnfiltreerd en geborgen. Het afvalwater wordt afgevoerd via het gemeentelijke rioleringsstelsel. 

Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.8.2.3  Waterhuishoudkundig plan

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een waterhuishoudkundig plan opgesteld. Het volledige 
waterhuidhoudkundig plan is opgenomen in Bijlage 10. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en 
conlusies.

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden worden afgevoerd. 
Hemelwater dat afstroomt op openbaar terrein kan middels goten naar het IT-stelsel worden geleid.  

Door de ontwikkeling is binnen het openbaar gebied straks circa 7.415 m2 verharding aanwezig. In lijn met de 
beringseis (17 mm) is binnen het plangebied 126 m3 bergingscapaciteit benodigd. Het IT-riool in de nieuwe 
situatie heeft een bergingscapaciteit van 26 m3. Om de overige 100 m3 te bergen wordt onder de rijbanen een 
waterbufferende verharding aangelegd, hiermee ontstaat voldoende bergingscapaciteit.  

Op basis van de toekomstige inrichting van het plangebied is er voldoende ruimte aanwezig om deze te sluiten 
op de bestaande peilen op aangrenzende percelen, echter wordt aanbevolen om bij de verdere (civiele) 
uitwerking van het plan aandacht te hebben voor de hoogteverschillen welke ontstaan tussen de percelen.

5.9  Besluit Milieueffectrapportage

5.9.1  Algemeen

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het ruimtelijke 
plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld moet worden zijn 
opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een bestemmingsplan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn op de 
volgende manieren:
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Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk is;
Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit de 
onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen).
Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 (besluiten) en er 
sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en D overschrijden. Bij een 
overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval sprake van een m.e.r.-plicht. Bij een 
overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het plan m.e.r.-beoordelingsplichtig.

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 
aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.

Het komt er op neer dat voor een bestemmingsplan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen in 
onderdeel D en beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling 
gehanteerd. 

Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden.

5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op circa 4,5 kilometer van het plangebied. Zoals in paragraaf 
5.6.1.1 ene Bijlage 5 (Stikstofonderzoek) van deze toelichting is beschreven is er geen sprake van een 
stikstofdepositie dat significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 
2000-gebieden. Het voornemen is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.

Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit 
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 
7.2a van de Wet milieubeheer.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. 

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D van 
het Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.' 

Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier 
is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2

 of meer. 

Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat de in voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling 
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van een significant kleiner schaalniveau is. Van een directe m.e.r.-plicht is in dit geval geen sprake.

Echter dient ook wanneer ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te 
vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Hiertoe is een vormvrije 
m.e.r-beoordeling opgesteld, deze is opgenomen in Bijlage 8 bij deze toelichting. Uit deze notitie blijkt dat 
voorliggend bestemmingsplan geen belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van 
een m.e.r.-procedure noodzakelijk maakt.

De gemeente heeft besloten dat in het kader van voorliggende bestemmingsplan geen milieueffectrapportage als 
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer opgesteld hoeft te worden. Het besluit is opgenomen in Bijlage 
9 behorend bij deze toelichting.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

6.1  Inleiding
De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die 
(digitaal) bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is 
voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting 
geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van 
de opgenomen bestemmingen. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het 
gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van 
aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, 
alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen.

6.2  Opbouw van de regels

6.2.1  Algemeen

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

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

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

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

6.2.2  Inleidende regels

6.2.2.1  Begrippen

In Artikel 1 zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze zijn 
opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die 
gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

6.2.2.2  Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden en oppervlakten van gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten (Artikel 2) uitleg gegeven wat onder de diverse 
meetvoorschriften wordt verstaan. 

6.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. In 
paragraaf 6.3 wordt per bestemming een korte uitleg gegeven.

6.2.4  Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 8): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een plan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, 
het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 
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een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels (artikel 9): in deze regel is een bepaling opgenomen omtrent situering van 
hoofdgebouwen.
Algemene gebruiksregels (artikel 10): in deze regel is aangegeven wat onder verboden gebruik wordt 
verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in 
overeenstemming met de bestemming. 
Algemene afwijkingsregels (artikel 11): in deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.
Overige regels (artikel 12); in dit artikel zijn regels in verband met parkeren opgenomen. 

6.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is 
aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

6.3  Bestemmingen
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en 
overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze paragraaf worden 
de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels 
worden behandeld.

Groen (Artikel 3)

Aan de westzijde van het plangebied, grenzen aan woonpercelen van derden, zijn de gronden bestemd tot 
'Groen'. 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor groenvoorzieningen, kunstwerken, 
kunstobjecten en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie 
van (hemel)water.

In de bouwregels is bepaald dat binnen de ze bestemming geen gebouwen mogen worden gebouwd. Ten 
aanzien van het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

Maatschappelijk (Artikel 4)

De gronden ter plaatse van de schoollocatie zijn voorzien van de bestemming 'Maatschappelijk'. De voor 
'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn met name bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. 

Voor wat betreft de bouwregels is aangesloten op het bestemmingsplan "Albergen en Geesteren". Zo mogen 
gebouwen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak. Daarnaast is met de aanduiding 'maximum 
bouwhoogte' op de verbeelding de maximaal toegestane bouwhoogte vastgelegd. Verder zijn er bouwregels 
opgenomen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

Verkeer (Artikel 5)

De gronden ter plaatse van de beoogde ontsluitingswegen en het parkeerterrein zijn bestemd tot 'Verkeer'. De 
voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wegen, straten, paden, 
parkeervoorzieningen, straatmeubilair, speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige 
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voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van (hemel)water, tuinen, erven en 
terreinen.

In de bouwregels is bepaald dat binnen de ze bestemming geen gebouwen mogen worden gebouwd. Ten 
aanzien van het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

c. de bouwhoogte van kunstwerken, kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 3 m bedragen;
e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

Wonen (Artikel 6)

De beoogde woningen en de bijhorende gronden zijn bestemd tot 'Wonen'. De gronden met de bestemming 
'Wonen' zijn bestemd voor wonen.

De bouwregels behorende bij deze bestemming zijn uit het bestemmingsplan "Albergen en Geesteren" 
overgenomen, hiermee sluiten de bestemmingsplannen qua plansystematiek op elkaar aan. Hoofdgebouwen: 
mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Door middel van de aanduiding 'maximum goothoogte 
(m), maximum bouwhoogte (m)' zijn de maximum goot- en bouwhoogte vastgelegd. 

In voorliggend geval zijn uitsluitend twee aaneen gebouwde woningen en/of aaneen gebouwde woningen 
toegestaan. Voor aaneen gebouwde woningen geldt dat een rij aaneen gebouwde woningen uit maximaal 4 
aaneen gebouwde woningen mag bestaan. Daarnaast is vastgelegd dat er in totaal maximaal 8 woningen zijn 
toegestaan. De dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 70 graden.

Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. Ook is een bepaling 
opgenomen voor het maximaal toegestane oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken. 

Waterstaat - Beheerszone watergang (Artikel 7)

Overeenkomstig het bestemmingsplan "Albergen en Geesteren" is de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Beheerszone watergang' overgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 

De voor 'Waterstaat - Beheerszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beheer en de bescherming van de waterloop, met 
bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzieningen en (on)bebouwde gronden.
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is.

De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds aangetoond door de financiële haalbaarheid en anderzijds via 
de grondexploitatieregeling vanuit de wetgeving. Dit betreft een gemeentelijk plan. In het kader van voorliggend 
bestemmingsplan is een grondexploitatie vastgesteld.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg en inspraak

8.1  Vooroverleg

8.1.1  Het Rijk

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

8.1.2  Provincie Overijssel

Voorliggend bestemmingsplan wordt in het kader van vooroverleg voorgelegd aan de provincie Overijssel.

8.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van voorliggende bestemmingsplan heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'korte procedure'. Aanvullend 
vooroverleg met het waterschap is niet noodzakelijk. 

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

8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 februari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze kenbaar gemaakt. De zienswijze is samengevat en 
beantwoord in de in Bijlage 11 opgenomen reactienota. 

De binnengekomen zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van het bestemmingsplan.

Wel is er een ambtshalve toevoeging gedaan aan de toelichting van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om 
de toevoeging van het uitgevoerde waterhuishoudkundigplan in paragraaf 5.8.2.3 en Bijlage 10. Omdat het hier 
uitsluitend een aanvulling betreft in de toelichting, is het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. 
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Bijlage 1  Beoordeling varianten 
ontsluiting plangebied
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 Variant 1 Variant 2 Variant 3 

1. In de variant goed en veilig voor kinderen 

die wandelen of met de fiets komen? 

 Varianten 1 en 2 worden positiever beoordeeld, want 

bij variant 3 hebben kinderen te maken met een in 

verhouding grotere verkeerstoename op de 

Kampboerlaan. Bij lage aantallen auto's is lopen, 

fietsen en oversteken geen probleem. Objectief 

gezien zou ook variant 3 acceptabel zijn. Echter 

scoort variant 3 slechter omdat kinderen de grote 

drukte als minder prettig ervaren. 

 

 

 
 

Door eenrichting 

 

 
 

Door ‘scheiding’ 

 

 
 

Het drukst 

2. Zijn veilige en goede routes mogelijk voor 

halen/brengen (voet, fiets, auto)? 

 Bij varianten 1 en 2 wordt het verkeer van de school 

en de woningen beter gespreid. En dan is variant 2 

beter en duidelijker voor kinderen door de striktere 

scheiding van de beide functies. Daarom is variant 3 

het slechtst (alle auto's moeten via dezelfde route). 

Ook hier gaat het om, objectief gezien, relatief 

kleine verschillen, maar door grotere drukte in de 

Kampboerlaan zullen de kinderen variant 3 als 

minder prettig ervaren en dat geeft doorslag. 

 

 

 
 

Door 

eenrichting 

 

 
 

Door ‘scheiding’ 

 

 
 

Het drukst 

3. Zijn voldoende parkeerplaatsen aan te 

leggen voor alle functies (school, 

woningen)? 

Het aantal parkeerplaatsen voor de school is 

bepaald aan de hand van onderzoek dat in 2020 is 

uitgevoerd (zie paragraaf 3.2.4). De aantallen zijn 

lager dan volgens de algemene richtlijnen, dus is er 

minder ruimte nodig voor het parkeren dan volgens 

de parkeernormen. Voor de woningen zijn de 

gemeentelijke parkeernormen wel toegepast. Bij alle 

varianten zijn er voldoende parkeerplaatsen. 

 

 

 
 

Voldoende 

 

 
 

Voldoende 

 

 
 

Voldoende 

4. Zijn parkeerfuncties 'school' en 'wonen' van 

elkaar gescheiden? 

Hier gaat het om de parkeerfunctie die verband 

houdt met het halen/brengen van kinderen. Dat is 

hectischer bij variant 3, en in iets mindere mate ook 

bij variant 1. Bij variant 2 zijn de school- en 

woonfuncties qua parkeren 'uit elkaar gehaald' en 

dat scoort beter. Objectief en verkeerskundig gezien 

zijn de verschillen tussen de varianten 1 en 2 minder 

groot dan de verschillen met variant 3. Voor 

kinderen is de scheiding van de parkeerfuncties (en 

daarmee de auto's) bij variant 2 duidelijker en 

daarom scoort deze variant beter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Door elkaar 

 

 
 

Gescheiden 

 

 
 

Door elkaar 



5. Bij welke variant blijft het rustiger in de 

Kampboerlaan en L. ten Catelaan? 

Dit is belangrijk voor kinderen en voor de bewoners 

van deze straten. In het verleden is met 

verkeersborden aangegeven dat het halen en 

brengen van kinderen niet via deze woonstraten 

mag gebeuren (er is een inrijdverbod ingesteld 

tijdens haal-/brenguren). Uit de berekening van de 

toename van de auto's blijken ook duidelijke 

verschillen. De variant met de kleinste toename van 

auto's in de Kamperboerlaan heeft de voorkeur, 

want dat zullen de kinderen als meest prettig 

ervaren. 

 

 

 
 

+130 auto’s 

 

 
 

+60 auto’s 

 

 
 

+260 auto’s 

6. Bij welke variant blijft het rustiger aan de 

Vriezenveenseweg? 

Bij variant 1 rijden zowel auto's ten behoeve van de 

woningen als de school via de Vriezenveenseweg. 

Bij variant 2 worden de woningen ontsloten via de 

Kampboerlaan en alleen de school via de 

Vriezenveenseweg. Dat verkeer was er al, dus levert 

geen extra verkeer op. Bij variant 3 zijn er ook geen 

extra auto's in de Vriezenveenseweg als gevolg van 

deze ontwikkeling, omdat het verkeer grotendeels 

via de Kampboerlaan gaat. Varianten 2 en 3 scoren 

daarom hetzelfde. 

 

 

 
 

+30 auto’s 

 

 
 

+/- 0 auto’s 

 

 
 

+/- 0 auto’s 

7. De sportzaal wordt gesloopt. Maakt dat 

verschil? (In de Vriezenveenseweg?) 
Een sportzaal met deze oppervlakte (dat is 'basis' voor de 
berekening) zal 65 auto's per dag aan verkeer 
veroorzaken. Deze sportzaal is alleen 's avonds voor 
publiek open, dus het gaat hier hooguit om de helft, dus 
circa 30 auto's per dag ('extern' verkeer; 15 heen en 15 
terug). Bij variant 1 scheelt de sloop van de hal 15 auto's 
per dag (alleen heen). Bij variant 3 moet alle verkeer via 
de Kampboerlaan en dat scheelt 30 auto's. Bij variant 2 
kan men kiezen qua route (fifty-fifty?). 

 

 

 
 

Circa -15 auto’s 

 

 
 

Circa -15/-30 

auto’s 

 

 
 

Circa -30 auto’s 

Alles overziend, heeft variant 2 een duidelijke 

voorkeur, boven variant 1. Variant 3 scoort 

slechter dan variant 1, en dat heeft vooral te 

maken met de '"proportioneel" grotere 

verkeerstoename in de Kampboerlaan en L. 

ten Catelaan, terwijl het juist wenselijk is dat 

die straten rustiger blijven zodat de kinderen 

die straten op een prettige manier kunnen 

gebruiken om te komen lopen of fietsen. Ook 

doet variant 3 geen recht aan de huidige 

verkeersmaatregelen (inrijdverbod tijdens 

haal/brenguren 's ochtends en 'middags in de 

Kampboerlaan). 

4 groen 

3 geel 

7 groen 

0 geel 

3 groen 

4 geel 
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Het huidige gebouw van de RKBS St. Aloysisusschool in Geesteren is technisch en 
functioneel gedateerd. Gekozen is voor vervangende nieuwbouw. Locatieonderzoek voor 
vervangende nieuwbouw (februari 2019) heeft uitgewezen dat de huidige locatie het 
meest geschikt is voor nieuwbouw. De basisschool voor circa 300 leerlingen blijft in het 
dorp. Er zijn vier stedenbouwkundige ontwerpen opgesteld voor de onderwijslocatie. 
■ Huidige locatie en hoofdingang aan de Vriezenveenseweg (geel); 
■ Huidige locatie en hoofdingang aan Kampboerlaan (geel); 
■ Nieuwbouw op locatie van Bibliotheek (groen); 
■ Nieuwbouw op locatie van pastorie (groen). 

 

Figuren 1.1 – 1.2: Situering St. Aloysisusschool in Geesteren; mogelijke locaties 
onderwijslocaties 
 
De gemeente Tubbergen heeft Goudappel Coffeng gevraagd verkeersonderzoek te doen 
naar de ontsluiting van de onderwijslocatie en rekening te houden met de vier 
stedenbouwkundige ontwerpen en drie circulatievarianten voor het autoverkeer.  
 

1  
 
Inleiding 



 

 Verkeersonderzoek schoolomgeving Geesteren 2 

 

 

 
 
De aanpak is zo ingestoken dat alle gegevens die nodig zijn voor de analyses goed op 
een rij staan. De bestaande situatie is in beeld gebracht met onder andere tellingen en 
herkomst van de leerlingen (hoofdstuk 2). Vervolgens doen we uitspraken over de 
stedenbouwkundige ontwerpen en de mogelijkheden voor de verkeerskundige 
ontsluiting (hoofdstuk 3). Er zijn drie scenario’s nader uit gewerkt en beoordeeld 
(hoofdstuk 4). Deze notitie sluit af met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).    
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De basisschool heeft momenteel haar ingang aan de Kampboerlaan. Om een beter beeld 
te krijgen van de huidige situatie hebben meerdere schouws plaatsgevonden en zijn de 
postcode gegevens van de leerlingen opgevraagd bij de basisschool.   
 
 

 
Figuur 2.1: huidige situering van de RKBS St. Aloysisusschool in Geesteren. 
 
 
 

2  
 
Huidige situatie 
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2.1 Schoolomgeving 

In de huidige situatie valt op dat auto’s aan de randen van het schoolgebied staan 
geparkeerd. Er zijn loop- en fietsroutes om bij het schoolplein en de schoolingang te 
komen. Dit is positief, kinderen hebben veel vrijheid om te bewegingen. Bij het verlaten 
van de school hoeven de leerlingen niet direct rekening te houden met gemotoriseerd 
verkeer.   
 
Parkeergelegenheid is aanwezig aan de Kampboerlaan/Louis ten Catelaan en de 
Vriezenveenseweg. Bij de inrit van de Kampboerlaan staat een verbodsbord voor 
gemotoriseerd verkeer op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 – 9.00 uur en 13.30 - 
14.30 uur. Bij het begin en einde van de schooldag rijdt er geen verkeer door de 
Kampboerlaan/ Louis ten Catelaan. Hierdoor levert deze route geen conflict op met deze 
fiets- en looproute.  
 

Figuur 2.2: Oversteek Vriezenveenseweg  | inrit Kamboerlaan met verbodsbord  | loop- en fietsroute vanaf 
Kampboerlaan. 

 
 
2.2 Schoolroutes op basis van verkeerstellingen 

Om inzicht te krijgen in de gebruikte schoolroutes en de vervoerswijze is op 10 juli tussen 
8.00 – 8.45 het schoolverkeer geteld. Daarbij is onderscheid gemaakt naar kinderen die te 
voet naar de school komen, op de fiets of met de auto. De verdeling tussen de 
vervoerswijze is in onderstaande tabel weergegeven. De gebruikte schoolroutes zijn 
inzichtelijk gemaakt in figuur 2.3. Er is op drie locaties geteld; de Vriezenveenseweg, 
Kampboerlaan – Louis ten Catelaan – Louis ten Catelaan ter hoogte van huisnummer 1.  
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 Aantal leerlingen 

Lopend 127 

Fiets zonder begeleiding 135 

Fiets met begeleiding 26 

Aantal auto’s  47 

Tabel: aantal leerlingen per vervoerswijze 
 
Tijdens de schouw kwam bijna 80% van de 
leerlingen zelfstandig lopend of met de fiets 
naar school. Bij slecht weer is het aannemelijk 
dat het aantal leerlingen die met de auto 
komen hoger ligt.  
 
Bijna de helft van de kinderen kwam via de 
Vriezenveenseweg. 1/3 kwam via het voetpad 
tussen de Peuverstraat en Louis ten Catelaan.  
Dat veel kinderen zelfstandig naar school 
mogen lopen en fietsen betekent dat de schoolomgeving en de weg naar school veilig 
zijn, zo veilig dat ouders het niet nodig vinden om altijd mee te lopen of fietsen.  
 
Leerlingen die met de auto komen, worden voornamelijk aan de Vriezenveenseweg 
afgezet. Hier is duidelijk sprake van een zoen- en zoef functie. 11 auto’s negeren het 
verbodsbord en parkeren bij de Louis ten Catelaan.  
 
Bij de school zijn nadat de school gestart was, het aantal geparkeerde fietsen geteld. In 
totaal zijn 141 fietsen geteld. Deze fietsen passen niet allemaal in de stallingen. 
 
 
2.3 De weg naar school 

De weg naar school moet allereerst veilig zijn voor kinderen. Als er in de schoolroute 
wegen voorkomen waar hard wordt gereden of die erg druk zijn, is het niet verantwoord 
dat kinderen zelfstandig naar school komen. Maar als de veiligheid niet problematisch is, 
blijken vooral de afstanden nauw te luisteren. Voor kinderen die binnen een afstand van 
500 meter van de school wonen is lopen veruit favoriet. Boven 2 km kiest een groot deel 
van de ouders de auto om kinderen school te brengen (bron: KPVVdashboard.nl). Op 
kortere afstanden mogen kinderen op enig moment zelfstandig naar school, op grotere 
afstanden is dat vaak geen optie. In onderstaande figuur zijn afstand cirkels rond de 
school op hemelsbreed 500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter getekend. Duidelijk is te 
zien dat de school voor de hele kern op loop- of fietsafstand ligt. 
 

Figuur 2.3: looproutes naar de basisschool 
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Figuur 2.4: Afstand cirkels ten opzichte van de huidige locatie RKBS St. Aloysisusschool 
 
Van de RKBS St. Aloysisusschool hebben we van de huidige leerlingen de 
(geanonimiseerde) postcodes ontvangen. Om deze wijze is de spreiding van de 
leerlingen inzichtelijk gemaakt (figuur 2.5). 57% van de leerlingen woont binnen een 
straal van 1.000 meter van de school. 43% woont buiten de bebouwde kom en heeft een 
langere afstand.  
 

 
Figuur 2.5: Spreiding van de leerlingen op basis van postcodes 
 
 



 

 Verkeersonderzoek schoolomgeving Geesteren 7 

 

 

2.4 Het autoverkeer 

Het is goed als de route naar school zodanig rustig en veilig is, dat leerlingen in de 
hogere groepen zelfstandig naar school kunnen lopen of fietsen. Het belangrijkste aspect 
is daarbij een lage snelheid van het autoverkeer en de drukte van het autoverkeer. Het 
Handboek ontwerpen voor Kinderen (CROW publicatie 153) geeft een richtlijn voor de 
oversteek van wegen binnen het 30 km/uur gebied. Tabel 2.1 is daar een samenvatting 
van. 
 
Wegen waar auto’s harder (mogen) rijden dan 30 km/uur kunnen basisschoolleerlingen 
niet veilig zelfstandig oversteken. Op wegen met een 30 km/uur-regime kunnen de 
oudere kinderen wel zelfstandig oversteken, mits de intensiteit niet hoger is dan 4.000 
auto’s per etmaal. 
 
Intensiteit Karakterisering van de oversteek 

tot 2000 mvt (spitsintensiteit = 200 mvt/uur) de straat is goed tot redelijk goed over te steken, ook voor 

jonge kinderen 

2000 tot 4000 mvt (spitsintensiteit = 200 tot 

400 mvt/uur) 

oversteekbaarheid wordt minder makkelijk voor jonge 

kinderen, zorg voor goed zicht van en naar de stoep en voor 

logische oversteekplekken op kinderroutes 

meer dan 4000 mvt op schoolroutes en andere intensief gebruikte kinderroutes: 

zebrapad/voetgangersoversteekplaats op een plateau; 

versmalling van de rijbaan; 

goede zichtbaarheid op overstekend kind; 

middeneiland (facultatief). 

Tabel 2.1: Indicatie leeftijd waarop kinderen bepaalde verkeerstaken al dan niet 
zelfstandig kunnen uitvoeren (afgaande op het ontwikkelingsproces van kinderen) 
 
Een groot deel van de wegen binnen de bebouwde kom van Geesteren ligt in een 30 
km/uur zone. De Lutkeberg en de Randweg hebben de maximale snelheid van 50 km/h. 
De Vriezenveenseweg, Langeveenseweg en de Dorpsstraat zijn wegen met een 
doorgaande functie, die kinderen binnen de bebouwde kom tegen komen op hun 
schoolroute. In 2017 is op verschillende locaties in Geesteren het verkeer geteld, zie 
onderstaande figuur.  
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Figuur. Intensiteiten per etmaal 2017 1 
 
De Dorpsstraat kent een hogere intensiteit, die kinderen niet zelfstandig kunnen 
oversteken. Uit gegevens van ViaStat blijkt dat de V851 ligt op de snelheid 31 km/h. De 
Dorpsstraat heeft een dorpskarakter met verschillende functies. De inrichting is zodanig 
ingericht dat bestuurders hun gedrag aanpassen en rekening houden met onverwachte 
situaties. De oversteekbaarheid van de Dorpsstraat voor kinderen blijft een 
aandachtspunt.  
 
De Vriezenveensweg is een éénrichtingsweg met 1.700 motorvoertuigen per etmaal. De 
V85 is 36 km/h.  
 

 
1 (aanvulling) monitoring Geesteren, 2018 
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Het creëren van een nieuwe schoolomgeving is een kans om (opnieuw) een veilige 
schoolomgeving te creëren. De fysieke omgeving heeft een grote impact op het 
verkeersgedrag van de ouders en de kinderen. Wanneer de schoolomgeving een 
inrichting kent waarbij het spelende kind centraal staat, heeft dit een ander 
mobiliteitsgedrag tot gevolg. Ouders worden zo gestimuleerd hun kind met de fiets of te 
voet naar school te brengen. Ook stimuleert dit ouders hun kinderen zelfstandig naar 
school te laten gaan. Dit heeft allemaal een positief effect op de zelfredzaamheid van het 
kind. De kinderen kunnen zo op vroege leeftijd al langzaam wennen aan een omgeving 
met verkeer. 
 
Vanuit de gemeente zijn vier stedenbouwkundige en drie verkeerskundige varianten 
aangedragen (figuur 3.1 t/m 3.6). Vanuit een bewoners- en ondernemersgroep is de 
wens uitgesproken om de ruimtelijke kwaliteit rondom het centrum te versterken en 
aantrekkelijker te maken. Hierbij wordt gedacht aan een autoluw plein ter hoogte van 
het kerkplein en de Dorpsstraat.  
De stedenbouwkundige varianten voor de school: 
1. Huidige locatie, ingang aan de Vriezenveenseweg; 
2. Huidige locatie, ingang aan de Kampboerlaan; 
3. Locatie voormalige bibliotheek; 
4. Locatie voormalige bibliotheek met nieuwe woonstraat.  
 
De verkeersvarianten: 
1. Huidige verkeersstructuur met eenrichtingsverkeer op de Vriezenveenseweg; 
2. Huidige verkeersstructuur met tweerichtingsverkeer op de Vriezenveenseweg; 
3. Nieuwe weg om het centrum heen. 
 
 
3.1 Drie verkeerskundige varianten 

Variant 1 – huidige verkeersstructuur 
De huidige verkeersstructuur voor het gemotoriseerd verkeer blijft in deze variant 
behouden. De Vriezenveenseweg blijft eenrichting. Op de ontwikkellocatie is ruimte om 
te schuiven met de interne structuur van de loop- en fietsroutes. 

3  
 
Varianten voor 
verkeer en 
stedenbouw 
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De verkeersintensiteiten blijven dan ook vergelijkbaar met de tellingen uit 2017. De 
Vriezenveenseweg kent een lage intensiteit waardoor kinderen zelfstandig naar school 
kunnen lopen en fietsen.  
 

 
Figuur 3.1: Intensiteiten verkeerskundige variant 1 – huidige verkeerstructuur  
 
Mede door de eenrichtingsstructuur van de Vriezenveenseweg wordt het verkeer 
evenredig verdeelt over de verschillende voorzieningen die aanwezig zijn in het dorp. Bij 
de kruising Dorpsstraat – Langeveenseweg – Vriezenveenseweg is de intensiteit laag 
genoeg waardoor ruimte blijft om kort te stoppen. De oversteekbaarheid van de 
Dorpsstraat blijft vergelijkbaar als in de huidige situatie en een aandachtspunt.  
 
Variant 2 – Vriezenveenseweg tweerichtingsverkeer 
De infrastructuur blijft behouden, maar de Vriezenveenseweg wordt opnieuw 
opengesteld voor tweerichtingsverkeer. Het eerder genomen verkeersbesluit wordt 
teruggedraaid. Op de ontwikkellocatie is ruimte om te schuiven met de interne structuur 
van de loop- en fietsroutes. 
 
De intensiteit van Vriezenveenseweg gaat omhoog naar circa 3.000 motorvoertuigen per 
etmaal. Dat houdt in dat er een extra barrière ontstaat in de directe omgeving van de 
school. De oversteekbaarheid van de Vriezenveenseweg wordt minder makkelijk voor 
jonge kinderen. Bij de ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met goede, 
veilige en overzichtelijke oversteeklocaties voor de kinderen.  
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Figuur 3.2: Intensiteiten verkeerskundige variant 2 – Vriezenveenseweg terug naar 
tweerichtingsverkeer.  
 
De Vriezenveenseweg kent ter hoogte van het TMZ gezondheidscentrum krappe 
haaksparkeervakken. In combinatie met tweerichtingsverkeer (3.000 mvt) en veel 
fietsers in de schoolomgeving levert dit conflicten op. Er wordt regelmatig gewisseld op 
de haaksparkeer vakken, voor uitparkerende auto’s is er weinig kijk- en 
manoeuvreruimte. Door de krappe parkeervakken moeten fietsers (ook kinderen) extra 
schrikafstand houden tot de geparkeerde auto’s. Hierdoor fietsen de fietsers midden op 
het profiel. Met het invoeren van tweerichtingsverkeer zijn er te veel 
verkeersbewegingen om midden op het profiel te rijden.  
 
Om de verkeerssituatie zodanig in te richten dat tweerichtingsverkeer op een veilige 
wijze te realiseren is extra ruimte nodig tussen de rijweg en de parkeervakken. De 
ruimte daarvoor ontbreekt in het profiel. Er is alleen extra ruimte te vinden door de weg 
iets naar het noorden te verschuiven. Dit gaat ten koste van de bomen aan die zijde van 
de weg. 
 
Bij de kruising Dorpsstraat – Langeveenseweg – Vriezenveenseweg wordt het drukker en 
onoverzichtelijker door het verkeersaanbod. De ruimtelijke kwaliteit van het centrum 
verbetert niet ten opzichte van de huidige situatie.  
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Variant 3 – nieuwe infrastructuur naar Langeveenseweg 
In de derde variant wordt een nieuwe (doorgaande) weg aangelegd tussen de 
Vriezenveenseweg en de Langeveenseweg. Op deze wijze ontstaat er meer ruimte om 
een autoluw plein te creëren en de ruimtelijke kwaliteit te versterken.   
 

 
Figuur 3.3: Intensiteiten verkeerskundige variant 3 – nieuwe infrastructuur naar 
Langeveenseweg  
 
De inrichting van de wegen en het autoluwe plein zijn erg belangrijk. Afhankelijk hiervan 
maken verkeerdeelnemers zijn routekeuzes. Enkele gevolgen zijn afhankelijk van de 
inrichting:  
■ Uitgaande van een volledige nieuwe herinrichting met een herkenbare route via de 

nieuwe weg gaan circa 2.500 – 3.000 voertuigen deze weg gebruiken.  
■ Mogelijke omrijdbewegingen (sluipverkeer) via de Roringstraat. De Roringstraat is een 

korte doorsteek waardoor tijdwinst te behalen valt. 
■ De route over het plein blijft geschikt voor openbaar vervoer en bevoorrading. Dat 

betekent dat autoverkeer feitelijk weinig hinder ondervindt. Daarmee is er een kans 
dat een deel van het verkeer gebruik blijft maken van de route via het plein. Het plein 
wordt daardoor minder autoluw dan bedoeld.  

 
Omrijbewegingen via Zurinkstraat – Pastoor Cramerstraat en Broenenstraat achten wij 
niet waarschijnlijk. De omrijdafstand is te lang, waardoor er geen tijdwinst te behalen is 
om het dorpsplein te meiden via deze route te rijden. Daarnaast oogt de straat smal door 
het op straat parkeren en zijn er meerdere verkeerdrempels aanwezig in de straat. Om 
die redenen wordt de route via Zurinkstraat – Pastoor Cramerstraat en Broenenstraat niet 
als sluiproute gebruikt.   
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3.2 Vier stedenbouwkundige varianten  

Stedenbouwkundige variant 1 – hoofdingang Vriezenveenseweg 
Bij deze stedenbouwkundige variant zijn de routes voor auto’s en langzaam verkeer uit 
elkaar gehaald. Op deze wijze kunnen de leerlingen te voet en op de fiets via een veilige 
route het schoolplein bereiken.    

 
Figuur 3.4: Stedenbouwkundige variant 1 – hoofdingang Vriezenveenseweg 
 
Het voetpad bij de Vriezenveenseweg en tussen de Peuverstraat – Louis ten Catelaan 
worden in de huidige situatie veel gebruikt. Bij deze variant verdwijnt gedeeltelijk de 
autoluwe route van de Louis ten Catelaan naar het schoolplein, door het parkeren en 
halen en brengen te ontsluiten via de Vriezenveenseweg en de Louis ten Catelaan.  
 
In de verdere uitwerking kan hier rekening mee worden gehouden en nogmaals naar 
gekeken worden. Daarnaast gaat het om een laag verkeersaanbod, waar automobilisten 
hun gedrag aanpassen doordat ze zich in een schoolomgeving bevinden.  
 
Stedenbouwkundige variant 2 – hoofdingang Kampboerlaan 
In de tweede variant is de hoofdingang aan het schoolplein en de Kampboerlaan 
gesitueerd. De langzame (interne) verbindingen zijn vergelijkbaar met de huidige 
situatie.  
 
Een nadeel van deze variant is dat het halen en brengen met de auto in de directe 
schoolomgeving en het schoolplein is gesitueerd. Kinderen die de school verlaten 
worden direct geconfronteerd met auto’s. De kracht van het parkeren op 70-100 meter 
vanaf af de hoofdingang en de afgescheiden route voor het autoverkeer verdwijnt in 
deze variant. 
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In de huidige situatie vindt het halen en brengen met name aan de Vriezenveenseweg 
plaats. Bij een verdere uitwerking van deze stedenbouwkundige variant kan overwogen 
worden om het halen en brengen op een andere locatie te situeren.  
 

 
Figuur 3.5: Stedenbouwkundige variant 2 – hoofdingang Kampboerlaan 
 
 
Stedenbouwkundige variant 3 – locatie bibliotheek  
In deze stedenbouwkundige variant is gekozen om een weg ten noorden van de school 
te maken. Daarnaast staan woningen gepland ten noorden van de ontwikkellocatie.  
 
Het halen en brengen is ter hoogte van de Langeveenseweg gesitueerd. Bij eventueel 
verdere uitwerking kan gekeken worden of het halen en brengen deels gecombineerd 
kan worden met de inrichting van autoluwe plein.  
 
De verkeersluwe langzaam verkeerroute via de Vriezenveenseweg en Kampboerlaan 
verdwijnt. Dit is nadelig voor een veilige directe schoolomgeving en levert extra 
problemen op bij het halen en brengen van kinderen. Ouders gaan direct voor de 
schoolingang stilstaan of parkeren.  
 
Kinderen die via het voetpad tussen de Peuverstraat en Louis ten Catelaan komen, 
vervolgen de route via een rustige woonstraat. Echter moeten zij de nieuwe weg 
oversteken. 
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Figuur 3.6: Stedenbouwkundige variant 3 – locatie bibliotheek  
 
Stedenbouwkundige variant 4 – locatie naast de kerk 
In de vierde stedenbouwkundige variant ligt de onderwijslocatie naast de kerk. Ten 
westen van de onderwijslocatie komt een nieuwe verbinding die de Louis ten Catelaan 
en de Vriezenveenseweg aan elkaar koppelt. Aan deze nieuwe verbindingen wordt het 
halen en brengen gesitueerd en staan 18 woningen gepland. Het doorgaande verkeer 
blijft gebruik maken van de Vriezenveenseweg. Gezien het slingerende verloop van de 
nieuwe verbindingsweg verwachten we hier geen doorgaand verkeer.  
 
Door de ligging van het halen/brengen en parkeren op enige afstand van de ingang van 
de school, ondervinden kinderen te voet en op de fiets in de directe schoomomgeving 
geen hinder van manoeuvrerende auto's. Net als in de huidige situatie kunnen ouders 
die met de auto hun kind(eren) brengen er ook voor kiezen om de auto op de 
Vriezenveenseweg te parkeren.  
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Figuur 3.7: Stedenbouwkundige variant 4 – locatie naast de kerk 
 
 
3.3 Beoordeling van de 12 scenario’s 

In totaal zijn 12 combinaties te maken, 3 verkeerskundige varianten en 4 
stedenbouwkundige varianten. Als we kijken naar de realiseerbaarheid van de scenario’s 
zien we dat er vijf scenario’s niet mogelijk zijn en daarom afvallen. 
 
 Stedenbouwkundige 

variant 1 

Stedenbouwkundige 

variant 2 

Stedenbouwkundige 

variant 3 

Stedenbouwkundige 

variant 4 

Verkeerskundige variant 1 Realiseerbaar Realiseerbaar Niet realiseerbaar Realiseerbaar 

Verkeerskundige variant 2 Realiseerbaar ten 

koste van bomen 

Realiseerbaar ten 

koste van bomen 

Niet realiseerbaar Realiseerbaar ten 

koste van bomen 

Verkeerskundige variant 3 Niet realiseerbaar Niet realiseerbaar Realiseerbaar Niet realiseerbaar 

 
De wens om de ruimtelijke kwaliteit te versterken in het centrum en een autoluw plein 
te creëren, zien wij kansen bij de verkeerskundige varianten 1 (eenrichtingsverkeer 
Vriezenveensweg) en 3 (nieuwe infrastructuur naar Langeveenseweg). Beide 
verkeerskundige varianten leiden tot een relatief verkeersluw plein. Verkeerskundige 
variant 2 leidt tot meer verkeer over het plein en gaat ten koste van bomen, reden om 
deze variant niet verder uit te werken.  
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In overeenstemming met de gemeente Tubbergen is gekozen om de volgende scenario’s 
nader uit te werken: 
1. Vriezenveenseweg éénrichting (V1) – schoolgebouw op huidige locatie met 

hoofdingang aan Kampboerlaan (S1-S2). 
2. Nieuwe doorgaande weg (V3) - met schoolgebouw op locatie van de bibliotheek 

(S3).  
3. Vriezenveenseweg tweerichtingsverkeer (V2) - schoolgebouw op locatie van de 

bibliotheek met nieuw woonerf via Vriezenveenseweg (S4). 
 
 
4.1 Parkeren  

Bij de ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met het auto parkeren van 
leraren, auto parkeren ouders, zoen- en zoef strook en fiets parkeren leerlingen. 
Goudappel Coffeng heeft een rekentool ontwikkeld om de benodigde parkeerplaatsen 
voor schoolomgevingen te bepalen. De totale berekening is opgenomen in bijlage 1.  
 
Mede op basis van aantal leerlingen onder- en bovenbouw, aantal medewerkers, 
overblijfpercentage, percentage leerlingen begeleid naar school, autogebruik en 
bezettingsgraad zijn de volgende aantallen als uitgangspunt genomen: 
 
 Aantallen 

Parkeerplaatsen personeel 17 

Parkeerplaatsen halen en brengen  17 

Zoen- en zoefstrook 6 

Tabel 4.1. Benodigde parkeerplaatsen  
 
 
Tijdens de tellingen en schouw op 10 juli 2019 blijkt dat de parkeerplaatsen aan de 
Vriezenveenseweg voornamelijk worden gebruikt voor zoen- en zoef.  
 
De benodigde aantal fiets parkeerplaatsen is circa 150 stuks.  

4  
 
Nadere uitwerking 
van scenario’s   
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4.2 Uitwerking scenario 1 

De locatie van het schoolgebouw en de infrastructuur blijft nagenoeg gelijk ten opzichte 
van de huidige situatie. De ingang voor de leerlingen blijft aan de Kampboerlaan. Er 
wordt een nieuwe woonstraat aangelegd ter ontsluiting van de nieuwe woningen (1.845 
m2). Aan deze woonstraat zijn ook 22 parkeerplaatsen voorzien voor ouders die graag de 
auto parkeren en mee lopen naar het klaslokaal. De mogelijkheid tot ‘zoen-zoef’ aan de 
Vriezenveenseweg blijft aanwezig. Personeel parkeert de auto aan de Louis ten Catelaan.  
 
Het ontwerp is in bijlage 2 toegevoegd.  
 
Op basis van een globale kostenraming zijn de realisatiekosten berekend op  
€1.380.000,-. Hierbij betreffen het de civiele werkzaamheden exclusief grondaankoop, 
sloopwerkzaamheden en nieuwbouw.  
 

Figuur 4.1: uitwerking scenario 1  
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Figuur 4.2: Wegprofiel nieuwe woonstraat 
 
 
De locatie van de schoolingang en de fietsenstalling is bepalend voor de loop- en 
fietsroutes van leerlingen. De leerlingen kennen een autoluwe schoolomgeving. De 
leerlingen die op het nieuwe parkeerterrein worden afgezet lopen via de stoep naar de 
ingang van het schoolterrein, bij de fietsenstalling.  
 

 
Figuur 4.3: Loop- en fietsroutes scenario 1 
 
 
4.3 Uitwerking scenario 2 

Het tweede scenario situeert het schoolgebouw dichter bij de kerk op de locatie van de 
bibliotheek en pastoriegebouw. Er wordt een nieuwe doorgaande weg ten noorden van 
het schoolgebouw gerealiseerd. Deze kent een wegbreedte van 5,80 meter waardoor die 
geschikt is voor tweerichtingsverkeer inclusief vrachtwagens (figuur 4.5). Doorgaand 
verkeer rijdt niet langs de Vriezenveenseweg ter hoogte van het gezondheidscentrum.  
 
Ten noorden van de weg is circa 6.000 + 4050 m2 gereserveerd voor woningen. Het 
parkeren voor personeel is gesitueerd aan de Langeveenseweg. Het parkeren en zoen- 
en zoefstrook voor ouders is aan de Vriezenveenseweg. De situering van de ingang is erg 
belangrijk hoe het gebied gaat bewegen. Met de hoofdingang in het midden van het 
gebouw en aan de Vriezenveenseweg bestaat de kans dat ouders direct voor de ingang 
de kinderen afzetten.  
 
Wel zien we kansen dat ouders parkeren op het dorpsplein, omdat het schoolgebouw 
dichter bij de kerk en het dorpsplein wordt geplaatst. Hierdoor is dubbelgebruik van 
parkeren mogelijk op het dorpsplein.  
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Het ontwerp is toegevoegd in bijlage 3.  
 
Op basis van een globale kostenraming zijn de realisatiekosten berekend op  
€3.200.000,-. Hierbij betreffen het de civiele werkzaamheden exclusief grondaankoop, 
sloopwerkzaamheden en nieuwbouw.  
 

Figuur 4.4: Uitwerking scenario 2 
 

 
Figuur 4.5: Wegprofiel nieuwe doorgaande weg 
 
De hoofdingang van het schoolgebouw is gesitueerd aan de Vriezenveenseweg. De 
fietsenstallingen is ten noorden van het schoolgebouw geplaatst. Op deze wijze worden 
de kinderen uit het noorden gestuurd naar de oversteekplaats. De oversteekplaats heeft 
een attentie verhoging voor de schoolomgeving. Kinderen fietsen en lopen over het 
schoolplein naar de ingang van de school. De Dorpsstraat wordt een belangrijkere 
schoolroute voor kinderen. Waar in de huidige situatie de Dorpsstraat met name wordt 
over gestoken, gaan kinderen nu vaker over de Dorpsstraat fietsen.   
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Figuur 4.6: Loop- en fietsroutes scenario 2 
 
Met de nieuwe doorgaande weg ontstaat er meer ruimte voor een dorpsplein. 
Aanbeveling is om het dorpsplein verder uit te werken in een integraal 
stedenbouwkundig- en verkeerskundig ontwerp. De oranje stippellijn in het ontwerp 
geeft de beschikbare ruimte voor het plein weer. Het gebruik van de nieuwe weg is erg 
afhankelijk van de inrichting van de Dorpstraat, Langeveenseweg, Vriezenveenseweg en 
de nieuwe weg. De bus blijft door de Dorpsstraat rijden, hierdoor is de Dorpsstraat altijd 
toegankelijk voor verkeer. Het blijft lastig om verkeer te verleiden om nieuwe weg te 
gebruiken.  
 
Met behulp van materiaal is het mogelijk om het plein verder te vergroten en te 
verbijzonderen. Met het juiste materiaal kan optisch een groter plein worden gecreëerd 
door het juiste materiaal door te trekken bij de Dorpsstraat en de parkeerplaatsen voor 
de supermarkt. Dit uiteraard in overleg, omdat het particulier grond betreft. Des te 
belangrijker om in samen hang met stedenbouw en verkeer één plan voor het plein op 
te stellen.  
 
 
4.4 Uitwerking scenario 3 

Het derde scenario plaatst het schoolgebouw aan de Kampboerlaan. Aan de westzijde in 
het plangebied is 6.200 m2 beschikbaar voor woningbouw. Deze woningen worden 
ontsloten door een woonstraat (figuur 4.8). Aan deze woonstraat zijn zes parkeerplaatsen 
voorzien voor het halen en brengen van kinderen. Het zoen- en zoef vindt plaats aan de 
Vriezenveenseweg. Het personeel parkeert op het parkeerterrein direct aan de Louis ten 
Catelaan.  
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De Vriezenveenseweg is tweerichtingsverkeer. Om dit op een veilige wijze mogelijk te 
maken is extra schrikruimte noodzakelijk voor de haaksparkeervakken. De 
Vriezenveenseweg wordt daarom bij de parkeervakken verbreedt. Hiervoor moeten circa 
negen bomen worden gekapt. Hierdoor ontstaat ruimte voor de zoen-zoefstrook. 
 
Het ontwerp is toegevoegd in bijlage 4.  
 
Op basis van een globale kostenraming zijn de realisatiekosten berekend op  
€1.920.000,-. Hierbij betreffen het de civiele werkzaamheden exclusief grondaankoop, 
sloopwerkzaamheden en nieuwbouw.  
 
 

Figuur 4.7: Uitwerking scenario 3 
   

 
 
Figuur 4.8: Wegprofiel nieuwe woonstraat 
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In het plangebied is ruimte voor verschillende fiets- en looproutes, die grotendeels zijn 
gebaseerd op de huidige structuur. Mede door de locatie van de fietsenstalling en de 
schoolingang zijn de autoluwe fiets- en loopstromen te sturen. Erve Kampboer blijft 
behouden.  
 

 
Figuur 4.6: Loop- en fietsroutes scenario 3 
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De huidige locatie van de school, centraal in het dorp, is een goede locatie uit het 
oogpunt van de bereikbaarheid. Leerlingen hebben een korte afstand tussen huis en 
school, waardoor zij te voet en op de fiets naar school kunnen komen. De locatie kent 
een goede autobereikbaarheid voor ouders van leerlingen die buiten de kern van 
Geesteren wonen.  
 
In de huidige situatie komt een groot deel van de leerlingen te voet en op de fiets naar 
school. Rond de school ondervinden zij geen hinder van autoverkeer, aangezien het haal- 
en brengverkeer op enige afstand van de ingang van de school plaatsvindt. Voor de 
nieuwe schoollocatie is het wenselijk om opnieuw tot een goede ontsluiting van de 
school te komen met veilige loop- en fietsverbindingen. Daarnaast is er de wens om de 
ruimtelijke kwaliteit in het centrum te versterken. De verschillende mogelijkheden zijn 
uitgewerkt in drie scenario’s.   
 
De huidige verkeersstructuur levert voor de bereikbaarheid van de school voor leerlingen 
te voet en op de fiets de beste uitgangssituatie. Met tweerichtingsverkeer op de 
Vriezenveenseweg wordt de oversteekbaarheid minder goed, wat betekent dat 
oversteekmaatregelen nodig zijn voor leerlingen vanuit het zuiden. Bij een nieuwe 
verbindingsweg met tweerichtingsverkeer ten noorden van het schoolgebouw geldt dit 
voor leerlingen die noordelijk van de school wonen.  
 
In alle gevallen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de toegang voor leerlingen te 
voet en op de fiets wordt gescheiden van het halen en brengen met de auto. Met de 
locatie van de fietsenstalling en de ingang van de school zijn de loop- en fietsroutes te 
bepalen.   
 
Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum dient verder uitgewerkt te 
worden in en stedenbouwkundig- en verkeerskundig plan. Door het schoolgebouw 
dichter bij de kerk te verplaatsen ontstaan kansen om een dorpsplein te creëren. We zien 
hierbij wel negatieve effecten ontstaan voor de directe schoolomgeving. Het halen en 
brengen met de auto komt dichter bij het schoolgebouw, waardoor ouders de 
schoolomgeving als onveiliger kunnen gaan ervaren. 
 

5  
 
Conclusies en 
aanbevelingen 
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Alle argumenten in acht nemend bevelen wij aan om scenario 1 verder uit te werken. 
Deze heeft het minst grootschalig ingrijpen in de ruimtelijke- en groenstructuur in de 
kern. De loop- en fietsroutes worden zoveel mogelijk gescheiden van het autoverkeer. 
De school behoud zijn ruimtelijke opzet met ruimt voor spelen en bewegen.  
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Bijlage 2  
 
Ontwerp scenario 1 
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Ontwerp scenario 2 
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Ontwerp scenario 3 
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1 INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten behoeve
van herontwikkeling van de locatie Aloyiusschool te Geesteren (gemeente Tubbergen). Een groot deel van de
verouderde schoollocatie zal worden gesloopt. Op het vrijkomende achter terrein is ruimte voor het realiseren van
maximaal 12 levensloopbestendige woningen.

De richtafstanden vanuit de schoollocatie, uitgaande van gebiedstype ‘rustige woonwijk’ reiken tot over de
nieuwe woonbestemmingen. Er is dus niet zonder meer sprake van voldoende ruimtelijke scheiding. Aangezien
het aspect ‘geluid’ maatgevend is, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Door middel van een akoestisch onderzoek, waarbij de geluidemissie als gevolg van de herontwikkeling
inzichtelijk wordt gemaakt, is enerzijds onderzocht of er voldoende milieuruimte is voor de herontwikkeling van de
school c.q. de functies binnen het plangebied inpasbaar zijn en anderzijds of ter plaatse van de nieuwe
woonbestemmingen sprake is van een goed woon- en leefklimaat als gevolg van de herontwikkeling van de
school. Hiertoe is de geluiduitstraling van de schoollocatie berekend op basis van de representatieve
bedrijfssituatie en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit
1999. De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in de publicatie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG “Bedrijven en milieuzonering” en het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het
uitgevoerde akoestisch onderzoek.
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering
Het plangebied is gelegen aan de Kampboerlaan ten noordwesten van de kern Geesteren in de gemeente
Tubbergen. In onderstaande afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het
plangebied.

Afbeelding 1 Globale ligging plangebied (rood omcirkeld)

2.2 Omschrijving
Ter plaatse is een verouderde schoollocatie aanwezig. Een groot deel zal worden gesloopt. Het voorstel deel
blijft voor een groot deel behouden met daarachter een aanbouw in 2 lagen. Het buiten-/speelterrein is voorzien
aan noordzijde van gebouw; het parkeerterrein aan de noordwestzijde van het gebouw. Aan de westzijde van
de school, tussen de bestaande schoollocatie en de woning Vriezenveenseweg 14, komt een nieuwe
ontsluitingsweg ten behoeve van het parkeerterrein met Kiss & Ride-route van de school te liggen.

Op het vrijkomende achter terrein is ruimte voor het realiseren van 8 levensloopbestendige woningen.

De beoogde indeling van het plangebied is weergegeven in afbeelding 2.
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Afbeelding 2 Beoogde terreinindeling plangebied (bron: 20211014_School  Geesteren_matenplan_versie
2.dwg)

2.3 Onderzoeksopzet
Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies of bedrijvigheid mogelijk worden gemaakt, moet
worden onderzocht of de bedrijvigheid binnen het plangebied inpasbaar is en anderzijds of ter plaatse van de
nieuwe gevoelige functies sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

2.4 Representatieve bedrijfssituatie
De representatieve bedrijfssituatie beschrijft de werkzaamheden/activiteiten die meer dan 12 keer per jaar
voorkomen en de hoogste geluidemissie veroorzaken gedurende de dag-, avond- en nachtperiode.

School en buitenschoolse opvang
De school betreft een basisschool die zal bestaan uit 13 groepen met in totaal circa 310 leerlingen in de leeftijd
van 4-12 jaar. De schooltijden zijn van 8:30 tot 14.00 uur (continurooster). Voorafgaand en/of aansluitend aan
school kan gebruik gemaakt worden van de buitenschoolse opvang, waarbij geen tot beperkt gebruik gemaakt
wordt van de voorschoolse opvang. Aangenomen is dat gemiddeld 50 schoolkinderen (2 groepen; zie BSO)
gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

Speelplein
Op het speelplein aan de noordzijde van het schoolgebouw kunnen de kinderen buiten spelen. Uitgegaan is dat
de kinderen van de schoolgroepen gemiddeld 1 uur per dag buiten zijn (pauze en het komen en gaan van
kinderen van en naar huis).
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BSO
De buitenschoolse opvang zal bestaan uit 3 groepen, waarvan 1 peutergroep met kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar. De buitenschoolse opvang is op maandag tot en met vrijdag geopend tussen 8:30 en 18.00 uur.
Aangenomen is dat gemiddeld 50 schoolkinderen en 25 peuters gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

Speelplein
Op het speelplein aan de noordzijde kunnen de kinderen buiten spelen. Uitgegaan is dat de kinderen van de
peutergroep maximaal 6 uur buiten zijn en de (school)kinderen van de overige 2 groepen maximaal 2 uur buiten
zijn.

Vervoer en parkeren
Aan de noordwestzijde van het plangebied zijn parkeerplaatsen voorzien. Voor de verkeersbewegingen ten
behoeve van de school is gebruikt gemaakt van het rapport ‘Verkeersonderzoek schoolomgeving Geesteren’,
kenmerk 004825.20190823.R1.04 d.d. 16 september 2019 van Goudappel Coffeng. Hierin is het aantal
autoritten per werkdag (aankomsten en vertrekken) geprognosticeerd op in totaal 421 motorvoertuigbewegingen.
De verkeersaantrekkende werking wordt in paragraaf 5.3 beschouwd.
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3 TOETSINGSKADER

3.1 Inleiding
Bij de aanpassing van een bestemmingsplan dient een acceptabel woon- en leefklimaat bij de projectlocatie te
worden gewaarborgd. Voor de waarborging van het goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de
VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van 2009 alsmede aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

3.2 Bedrijven en milieuzonering
De VNG-publicatie geeft informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten van diverse bedrijfsactiviteiten. In
deze publicatie zijn richtafstanden opgenomen voor het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten in relatie tot het
plaatselijke omgevingstype. De publicatie is een hulpmiddel bij de ruimtelijke inpassing van plannen en vormt op
basis van vaste jurisprudentie een goed vertrekpunt voor de beoordeling of er sprake is van een akoestisch goed
woon- en leefklimaat. In de bijlage van deze publicatie is een stappenplan opgenomen voor de beoordeling van
het milieuaspect geluid.

Scheiding van functies versus functiemenging
Scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies met behulp van milieuzonering is in de omgeving van
sterk milieubelastende activiteiten zondermeer noodzakelijk. Een vergaande scheiding van functies kan echter ook
leiden tot inefficiënt ruimtegebruik. Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik verdient het de voorkeur om
functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.
Stappenplan geluid (bijlage 5) VNG-publicatie.

Het stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij de geluidbelasting per stap hoger wordt en daarmee ook de
onderzoeks- en motiveringsplicht.

In stap 1 wordt onderzocht of geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand van bedrijven komen te
liggen. Indien de richtafstand niet overschreden wordt, kan verdere toetsing achterwege blijven en is inpassing
mogelijk.

Vanaf stap 2 is akoestisch onderzoek noodzakelijk. Door middel hiervan dienen de langtijdgemiddelde
beoordelingsniveaus (LAr,LT) en de maximale geluidniveaus (LAmax) op de gevels van de nieuwe woningen bepaald
en getoetst te worden (aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie). Per stap worden de richtwaarden (in de vorm
van maximaal toelaatbare geluidniveaus) hoger, maar daarmee ook de omvang van het onderzoek en de
noodzakelijke motivatie.

In stap 2 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:
- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
- 65 dB(A) maximaal LAmax (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

Indien niet aan de richtwaarden uit stap 2 voldaan kan worden, dient stap 3 beschouwd te worden.

In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau LAmax (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.
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Het bevoegd gezag dient echter bovendien te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie
acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden
betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te
verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het
betreffende gebied.

Indien niet aan de streefwaarden uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch gewenst is, kan worden
overgegaan tot stap 4. Voor stap 4 zijn geen streefwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie
grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende
situatie aanvaard kan worden.

In onderhavige situatie volgt dat de richtafstanden van de schoollocatie, uitgaande van gebiedstype ‘rustige
woonwijk’ reiken tot over de nieuwe woonbestemmingen. Er is dus niet zonder meer sprake van voldoende
ruimtelijke scheiding. Aangezien het aspect ‘geluid’ maatgevend is, dient door middel van een akoestisch
onderzoek, waarbij de geluidemissie als gevolg van de schoollocatie inzichtelijk wordt gemaakt, te worden
aangetoond dat de nieuwe woningen c.q. woonbestemmingen inpasbaar zijn.

Voor wat betreft de bestaande woningen verandert de planologische situatie niet negatief ten opzichte van de
bestaande situatie. De gronden van de schoollocatie hebben reeds de bestemming Maatschappelijk, die
maatschappelijke voorzieningen waaronder een school en speelvoorzieningen, in de vorm van speelplaatsen/
sport- c.q. trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen toestaat. De bestaande woningen zijn bij de
ruimtelijke afweging derhalve buiten beschouwing gelaten en enkel betrokken in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.3 Activiteitenbesluit milieubeheer
Op de schoollocatie zijn de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Voor
het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de
inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en
activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt
dat de niveaus op de in tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde plaatsen en tijdstippen
niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden.

Tabel 2  Normen Activiteitenbesluit milieubeheer
07.00-19.00 uur   19.00-23.00 uur   23.00-07.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Opgemerkt wordt dat conform artikel 2.17 lid 1b maximale geluidniveaus vanwege laad- en losactiviteiten in de
dagperiode (07:00-19:00 uur) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

Daarnaast is in artikel 2.18 lid 1 onder h en i aangegeven dat de in de tabel opgenomen geluidniveaus niet van
toepassing zijn op het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van
respectievelijk onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging
van het onderwijs, en een instelling voor kinderopvang.

Ingevolge artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift
bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht en welke gedragsregels in acht
worden genomen teneinde aan geldende geluidnormen te voldoen.
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3.3.1 Verkeersaantrekkende werking
Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan ook een geluidbelasting met zich meebrengen.
Het gaat hierbij om geluid dat niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de inrichting, maar
die wel aan de inrichting zijn toe te rekenen. In (de geluidparagraaf van) het Activiteitenbesluit milieubeheer is de
ter ‘indirecte hinder' of verkeersaantrekkende werking niet terug te vinden. Ook is daarin niets geregeld over
indirecte geluidhinder ten gevolge van verkeersaantrekkende werking. Daarom is de zorgplicht van toepassing op
verkeersaantrekkende werking van een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

In het kader van de zorgplicht heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid maatwerkvoorschriften te stellen voor
zover het betreffende aspect bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer niet uitputtend is geregeld. In de
toelichting van het Activiteitenbesluit milieubeheer staat dat maatwerkvoorschriften ter voorkoming van
verkeersaantrekkende werking vallen onder de zorgplicht.

Uit de toelichting bij artikel 2.1 (zorgplicht) in de Nota van toelichting (Staatsblad Jaargang 2007, nr. 415) blijkt
dat bij het stellen van maatwerkvoorschriften de Schrikkelcirculaire als hulpmiddel kan dienen. De
"Schrikkelcirculaire" is de populaire benaming van de circulaire van 29 februari 1996 van de Minister van
VROM, getiteld ‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.', die een
voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) stelt. Overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde is toelaatbaar mits een binnenniveau van 35 dB(A) gegarandeerd wordt.

3.4 Gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Tubbergen hanteert de nota "Gebiedsgericht geluidsbeleid" (hierna: nota Geluidsbeleid), zoals
vastgesteld op 9 maart 2009. In deze nota is het grondgebied van de gemeente, op basis van het functioneel
gebruik van de ruimte, opgedeeld in een aantal typen gebieden. Voor ieder gebied is in het geluidsbeleid voor
de thema’s bedrijven en verkeer een passende geluidskwaliteit opgenomen.

De geluidskwaliteit geeft aan wat de ambitie is voor dat gebied. Daarnaast geeft de ambitietabel ook aan
indien dit noodzakelijk is waar de ruimte zit voor mogelijke afwijkingen van de ambitie (bovengrens).
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De herontwikkeling van de locatie Aloyiusschool te Geesteren is gesitueerd binnen een gebied dat in de nota
Geluidsbeleid getypeerd is als "woongebied".

Woonwijk
Het gebied omvat voornamelijk een groot deel van de kernen. Het gebied heeft als hoofdfunctie wonen, maar
daarnaast zijn er nevenfuncties zoals recreëren mogelijk. De bevolkings- en bebouwingsdichtheid is hoog. Ook
voorzieningen als kerken en scholen komen voor in dit gebied. Dit heeft invloed op de aanwezig geluidsniveaus.

De algemene kwalificatie voor de geluidsambitie in het woongebied is “redelijk rustig”. Het verkeerslawaai als
gevolg van de ontsluiting van deze gebieden is dominant. Verkeer in het gebied is ondergeschikt, hier dient een
hoger ambitieniveau gehanteerd worden.

Wat betreft het geluid afkomstig van bedrĳven wordt gestreefd naar de geluidsklasse "rustig" hetgeen overeenkomt
met een geluidswaarde van maximaal 45 dB(A) voor het langtĳdgemiddelde beoordelingsniveau. Dit betreft de
zogenoemde "ambitiewaarde". Als bovengrens geldt de geluidsklasse "redelĳk rustig" (50 dB(A)). De bovengrens
wordt bĳ uitzondering toegepast en mag niet worden overschreden. Voorts moet daarbĳ rekening worden
gehouden met de cumulatieve effecten van andere geluidsbronnen.
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4 REKENMODEL

4.1 Algemeen
Ten behoeve van de berekening van de geluiduitstraling van de beschouwde inrichting naar de omgeving zijn
rekenmodellen opgesteld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Hierbij is gebruik
gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 2021.0, module industrielawaai.

4.2 Overdrachtsparameters
In het vervaardigde rekenmodel zijn van de omgeving alle relevante objecten en bodemgebieden meegenomen.
Deze zijn gemodelleerd op basis van Basisregistratie Grootschalige Topografie. De objecten binnen het
plangebied en de relevante woningen c.q. woonbestemmingen in de directe omgeving hiervan zijn aanvullend
gemodelleerd overeenkomstig de door de opdrachtgever aangereikte inrichtingstekeningen en een kadastrale
ondergrond op Rijksdriehoekscoördinaten.

Het bouwplan is gemodelleerd overeenkomstig het voorlopig ontwerp. De omgeving van het plan, waaronder de
bodemverharding en gebouwen, is gemodelleerd aan de hand van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN3). Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn
ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van
bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de opgegeven
bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch volledig reflecterend).

4.3 Toetspunten
De geluidniveaus vanwege activiteiten ter plaatse van het plangebied zijn berekend ter plaatse van relevante
woningen c.q. woonbestemmingen nabij het plangebied. Voor woningen wordt voor de dagperiode uitgegaan
van beoordelingshoogte 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode van de beoordelingshoogte 5 meter
boven plaatselijk maaiveld. Reflecties in de achterliggende gevel worden niet meegenomen (invallende
geluidniveau).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ook de geluidniveaus ter plaatse van de tuinen van de
woningen beschouwd.

In afbeelding 4 en bijlage B1 is de ligging van de rekenpunten opgenomen.
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Afbeelding 4 Ligging toetspunten

4.4 Geluidbronnen
Relevante geluidbronnen
Als akoestisch mogelijk relevante bronnen zijn het stemgeluid van de kinderen, de voertuig(beweging)en,
activiteiten in de gebouwen en eventuele installaties aan te merken.

Stemgeluid
De gehanteerde bronsterkten van het stemgeluid zijn gebaseerd op het artikel ‘Het menselijk stemgeluid (2)’1.
Hierin is voor een spelend kind een equivalente bronsterkte van 77 dB(A) en voor een schreeuwend kind een
maximale bronsterkte van 101 dB(A) aangehouden. Voor de equivalente geluidbronnen voor spelende kinderen
is een gemiddelde bronhoogte van 1,0 meter aangehouden voor de bron van de peutergroep van de bso en
1,5 meter voor de basisschool en overige groepen van de bso. Voor de maximale bron is één bronhoogte (1,5
meter) aangehouden, aangezien dit de akoestisch maatgevende bronhoogte (minste afscherming en/of
bodemdemping) is.

Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen de helft van de tijd dat ze buiten spelen praten. Voor de maximale
geluidniveaus (LAmax) zijn de geluidbronnen gemodelleerd op de grens van het terrein.

Voertuigbewegingen
De bronsterkten van het rijden van personenwagens en het dichtslaan van de portieren is gebaseerd op door
Kragten uitgevoerd geluidmetingen, kentallen, eerder uitgevoerde projecten en/of gebaseerd op
bureauervaringscijfers.

1 Journaal Geluid, nummer 10 (december 2009), artikel ‘Het menselijk stemgeluid (2)’ door Martin Tennekes.
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Activiteiten in de gebouwen
Binnen het plangebied worden een school met bso gerealiseerd. Voor de hieraan gerelateerde activiteiten kan
gesteld worden dat deze, mede doordat voor een deel sprake is van nieuwbouw, niet voor een relevante
geluidemissie richting de omgeving zullen zorgen. Mocht er in ruimten sprake zijn van activiteiten met
muziekpresentatie, zal in het bouwkundig ontwerp van de gevels en het dak vanaf een muziekgeluidniveau van
80 dB(A) rekening gehouden moeten en kunnen worden met de beperking van geluid richting de omgeving.

Installaties
De toe te passen installaties dienen te voldoen aan de stand der techniek. In het installatietechnisch ontwerp zal
rekening gehouden moeten en kunnen worden met de beperking van geluid richting de omgeving.

In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van alle gehanteerde bronnen zoals deze beschouwd zijn in de
rekenmodellen.

Tabel 1 Overzicht gehanteerde geluidbronnen
Id. Omschrijving Bronsterkte LWAeq Dag Avond Nacht

Oppervlaktebron [bedrijfsduur in uur]

K01-03 Spelende kinderen 77 + 10*log(N) dB(A)* 50% van T** -- --
Mobiele bronnen [aantal bewegingen]***

MB01/2 -
IH1

Rijden personenwagens
(P-terrein - openbare weg)

89 dB(A) 421 (aan+af) -- -

Maximale geluidbronnen

SK01-09 Kinderen (schreeuwen) 101 dB(A) Ja -- --

DP01-09 Dichtslaan autoportier 96 dB(A) Ja -- -

OT01 Optrekken 96 dB(A) Ja -- -
* De gehanteerde bronsterktes zijn gecorrigeerd voor het aantal kinderen per bron. De bronsterkte van 77
dB(A) is in het rekenmodel verhoogd met 10*log(N), waarbij N het aantal kinderen per bron is (N = 310
voor school en 25 + 50 voor bso).
** T: Tijd dat kinderen op het speelplein zijn (zie paragraaf 2.4)
*** De bedrijfsduur van de mobiele bronnen is afhankelijk van het aantal bewegingen, de routelengte, de
afstand tussen de bronnen en de rijsnelheid

Een volledig overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel is weergegeven in bijlage B1.

4.5 Bijzondere geluiden en trillingen
Gezien de relevante bronnen binnen de inrichting zal de geluidimmissie vanwege de inrichting geen
muziekachtig, tonaal of impulsachtig karakter hebben. Van laagfrequente geluiden zal evenmin sprake zijn.

Gezien de afstand tot de woonbebouwing en de aard van de activiteiten zullen deze ter plaatse van het plan
binnen alle redelijkheid geen trillinghinder veroorzaken.
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5 REKENRESULTATEN EN BESCHOUWING

In de navolgende paragrafen is een samenvatting van de rekenresultaten aangaande het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) opgenomen. In bijlage B2 is een uitgebreid
overzicht van de rekenresultaten opgenomen

5.1 Activiteitenbesluit milieubeheer
Het kindercentrum valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn onder meer geluidvoorschriften opgenomen. De voor dit onderzoek relevante voorschriften zijn
in paragraaf 3.3 samengevat.

Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.18 lid 1 onder h en i) is het stemgeluid van kinderen op het
opspeelterrein (= een onverwarmd en onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor onderwijs en
voor kinderopvang) buiten beschouwing gelaten. Verkeersbewegingen op zowel het nieuwe parkeerterrein als op
de ontsluitingsweg ten behoeve van het parkeerterrein (Kiss & Ride-route) zijn meegenomen in de beoordeling van
de ontwikkeling van de school, aangezien deze beide alleen de school dienen en de nieuwe weg verder geen
verbindingsfunctie voor andere verkeer vertegenwoordigt. Verkeer op de Vriezenveenseweg is separaat
beschouwd in het kader van verkeersaantrekkende werking (zie paragraaf 5.4).

5.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 44 dB(A) ter plaatse van
bestaande woningen en 41 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode
vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

5.1.2 Maximaal geluidniveau
De maximale geluidniveaus (ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren op de parkeerplaats en/of
optrekken) bedragen in de dagperiode ten hoogste 63 dB(A) ter plaatse van bestaande woningen en 62 dB(A)
ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten
plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

5.2 Goede ruimtelijke ordening
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is aangesloten bij het stappenplan uit de VNG-publicatie
“Bedrijven en milieuzonering”. In onderhavige situatie zijn het stemgeluid van kinderen en de verkeersbewegingen
met personenwagens de maatgevende geluidbronnen binnen de inrichting. Conform de VNG-publicatie zijn deze
beide bronnen meegenomen in de berekening van de geluidbelasting.

5.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 47 dB(A) ter plaatse van
bestaande woningen en 50 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode
vinden geen relevante activiteiten plaats. De richtwaarde van stap 2 (45 dB(A) voor woningen gelegen in ‘rustige
woonwijk’) uit de VNG-publicatie alsmede de ambitiegrenswaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid worden niet
gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze woningen.
Mogelijke maatregelen zijn onderzocht (zie paragraaf 5.3).

Ter plaatse van de tuinen van de woningen bedragen de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus circa 49 dB(A)
(bestaande woning Vriezenveenseweg 14) en ten hoogste 53 dB(A) (voortuinen beoogde nieuwe woningen).
Vanuit akoestisch oogpunt is er niet zondermeer sprake van goede ruimtelijke ordening.
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De tuinen van de beoogde nieuwe woningen zijn zowel gelegen aan de zuidzijde als aan de ten opzichte van
het plangebied door de woningen afgeschermde noordzijde. De geluidniveaus in de noordelijke tuinen bedragen
ruim minder dan 40 dB(A). Op basis hiervan kan gesteld worden dat, gezien de ligging van het plangebied, er
vanuit akoestisch oogpunt sprake is van goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de tuinen van de nieuwe
woningen.

Voor de bestaande woningen zijn mogelijke maatregelen onderzocht (zie paragraaf 5.3).

5.2.2 Maximaal geluidniveau
De maximale geluidniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 76 dB(A) ter plaatse van bestaande
woningen en ten hoogste 73 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen, beide ten gevolge van
schreeuwende kinderen op het schoolplein. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten
plaats. De richtwaarde van stap 2 (65 dB(A) voor woningen gelegen in ‘rustige woonwijk’) uit de VNG-publicatie
wordt niet gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze
woningen. Mogelijke maatregelen zijn onderzocht (zie paragraaf 5.3).

5.3 Mogelijke maatregelen in relatie tot goede ruimtelijke ordening
Voor de schoollocatie in relatie tot de beoogde nieuwe woningen zijn het stemgeluid van kinderen in de
dagperiode relevant c.q. maatgevend, waarbij wordt opgemerkt dat conform het Activiteitenbesluit milieubeheer
(artikel 2.18 lid 1 onder h en i) het stemgeluid van kinderen op het opspeelterrein (= een onverwarmd en
onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor onderwijs en voor kinderopvang) buiten beschouwing
gelaten wordt. Voor het verlagen van de geluidbelasting worden maatregelen afgewogen.

Bronmaatregelen
Het is in alle redelijkheid niet mogelijk om aan ‘stemgeluid’ van kinderen (gedrags)maatregelen te treffen.

Overdrachtsmaatregelen
Nieuwe woningen
Om te voldoen aan de richtwaarden van stap 2 (LAr,LT 45 dB(A) en LAmax 65 dB(A) voor woningen gelegen in
‘rustige woonwijk’) uit de VNG-publicatie dient een scherm op de noord(west)elijke grens van het schoolplein met
een hoogte van minimaal 2,0 meter geplaatst te worden. Hiermee kan ter plaatse van beoogde nieuwe
woningen

Indien de nieuwe woningen op een afstand van minimaal 30 meter ten opzichte van de noordelijke grens van het
schoolplein wordt gepositioneerd, voldoen de optredende geluidniveaus aan de richtwaarden van stap 2 uit de
VNG-publicatie. Binnen het stedenbouwkundig plan is dit mogelijk ongewenst.

Bestaande woning Vriezenveenseweg 14
Ter plaatse van de oostelijke erfgrens van de woning is een afscherming (houten schutting) aanwezig. Hieraan is
in het rekenmodel vanwege het niet-planologisch vastgelegde karakter geen afschermende werking toegekend.
Met afschermende werking nemen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus af tot ten hoogste 44 dB(A) ter
plaatse van de gevels van de woning en circa 45 dB(A) ter plaatse van de tuin, en de maximale geluidniveaus
tot ten hoogste 74 dB(A) ter plaatse van de gevels van de woning.

Gevelmaatregelen - binnenniveaus
Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel wenselijk zijn, kan het bevoegd gezag hogere
geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen toestaan.

De richtwaarden van stap 3 uit de VNG-publicatie bedragen voor woningen gelegen in ‘rustige woonwijk’ 50
dB(A) voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en 70 dB(A) voor de maximale geluidniveaus. Aan deze
richtwaarde voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus wordt voldaan; de maximale geluidniveaus ter
plaatse van de beoogde nieuwe woningen overschrijden deze richtwaard met 5 dB(A). Vriezenveenseweg 14
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Indien niet aan de streefwaarden uit stap 3 wordt voldaan, maar een ontwikkeling toch gewenst is, kan worden
overgegaan tot stap 4. Voor stap 4 zijn geen streefwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie
grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende
situatie aanvaard kan worden.

Nieuwe woningen
Voor de schoollocatie in relatie tot de nieuwe woningen zijn het enkel in de dagperiode optreden van de (hoge)
geluidniveaus (geen slaapverstoring), het beschikken over een geluidluwe achtergevel en buitenruimte, en de
maatschappelijke noodzaak van de nieuwe (levensloopbestendige) woningen mogelijke argumenten.

Tevens dienen de geluidbelaste (west)gevels waaraan woon- en/of slaapvertrekken zijn gelegen conform het
Bouwbesluit 2012 te voldoen aan een minimale karakteristieke gevelwering (GA;k) van 20 dB. Uitgaande van de
in paragraaf 5.2 aangegeven geluidniveaus bedragen de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ten hoogste
30 dB(A) en de maximale geluidniveaus ten hoogste 53 dB(A) in de woon- en/of slaapvertrekken van de nieuwe
woningen. Deze geluidniveaus zijn niet hoger dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (zie
paragraaf 3.3, tabel 2), zodat een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is.

Bestaande woning Vriezenveenseweg 14
Voor de schoollocatie in relatie tot de woning Vriezenveenseweg 14 zijn het enkel in de dagperiode optreden
van de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het beschikken over een geluidluwe achtergevel en deels
geluidluwe buitenruimte mogelijke argumenten. Tevens is in de huidige situatie reeds sprake van het mogelijk
optreden van hoge (maximale) geluidniveaus vanwege de aanwezigheid van speelvoorzieningen2 aan de
noord(oost)zijde van de woning.

5.4 Verkeersaantrekkende werking
Ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting (verkeersaantrekkende werking) ondervinden de bestaande
woningen gelegen aan de Vriezenveenseweg, alsmede de nieuwe woningen een geluidbelasting.

Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele geluidsbronnen (bijvoorbeeld vrachtwagens) geldt een beperking
van de reikwijdte. Die reikwijdte is op verschillende manieren vast te stellen:

- de afstand waarbinnen sprake is van indirecte hinder, veroorzaakt door een bedrijf, blijft beperkt tot die
afstand, waarbinnen de herkomst van de veroorzakende geluidsbronnen in redelijkheid kan worden
teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in kwestie. Toepassing van dit criterium houdt voor
transportverkeer van en naar inrichtingen in dat de reikwijdte beperkt blijft tot die afstand, waarbinnen
voertuigen (met in acht name van de maximumsnelheid) de ter plaatse optredende snelheid hebben bereikt;

- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting voor het
gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen op de openbare transportroutes;

- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet zijn
opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;

- de reikwijdte blijft beperkt tot de akoestische herkenbaarheid (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies
in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast);

- de reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting nog niet op
een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval dan zou de
afweging ter zake van de met die ontsluitingsroute gepaard gaande geluidsbelasting niet op het microniveau
van de individuele inrichtingshouder moeten worden gemaakt maar op macroniveau in een structuur of
bestemmingsplan.

Het verkeer naar de schoollocatie rijdt over de Vriezenveenseweg en de nieuwe ontsluitingsweg naar het Kiss &
Ride-(parkeer)terrein, parkeert en vertrekt in omgekeerde richting. De Vriezenveenseweg is een éénrichtingsweg.
Verkeer komt aan vanuit oostelijk richting en zal vertrekken in westelijke richting, waarbij uitgegaan is van 100%

2 Bestemming ‘Maatschappelijk’ met functieaanduiding ‘speelvoorziening’ (bestemmingsplan Albergen en Geesteren, gemeente
Tubbergen, onherroepelijk (vastgesteld 2015-03-30)
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van het aankomend verkeer vanuit centrum Geesteren. Hiermee wordt voor de maatgevende woningen aan de
Vriezenveenseweg de worst-case situatie berekend. Op basis van de voorgaand beschreven reikwijdte, is het
verkeer naar en van het kinderdagverblijf herkenbaar tussen de Vriezenveenseweg en rotonde Vinckenweg -
Kormelinkstraat. Buiten dit gebied is het verkeer, mede gezien de intensiteiten en de functie van deze wegen
(gebiedsontsluitingsweg) voor het oor niet meer herkenbaar en derhalve niet meer toe te schrijven aan het
plangebied.

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de schoollocatie bedraagt ten hoogste 42 dB(A)
etmaalwaarde. Maatgevend is de geluidbelasting ter plaatse van de woning Röringstraat 15/a-e. De
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcirculaire en de richtwaarde van 50 dB(A) van stap 2 van de
VNG-publicatie wordt gerespecteerd.

.
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6 CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten behoeve
van herontwikkeling van de locatie Aloyiusschool te Geesteren (gemeente Tubbergen). Een groot deel van de
verouderde schoollocatie zal worden gesloopt. Op het vrijkomende achter terrein is ruimte voor het realiseren van
maximaal 12 levensloopbestendige woningen.

De richtafstanden vanuit de schoollocatie, uitgaande van gebiedstype ‘rustige woonwijk’ reiken tot over de
nieuwe woonbestemmingen. Er is dus niet zonder meer sprake van voldoende ruimtelijke scheiding. Aangezien
het aspect ‘geluid’ maatgevend is, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Door middel van een akoestisch onderzoek, waarbij de geluidemissie als gevolg van de herontwikkeling
inzichtelijk wordt gemaakt, is enerzijds onderzocht of er voldoende milieuruimte is voor de herontwikkeling van de
school c.q. de functies binnen het plangebied inpasbaar zijn en anderzijds of ter plaatse van de nieuwe
woonbestemmingen sprake is van een goed woon- en leefklimaat als gevolg van de herontwikkeling van de
school. Hiertoe is de geluiduitstraling van de schoollocatie berekend op basis van de representatieve
bedrijfssituatie en (akoestische) ervaringscijfers, opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

Het onderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit
1999. De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in de publicatie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG “Bedrijven en milieuzonering” en het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer
De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 44 dB(A) ter plaatse van
bestaande woningen en 41 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode
vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

De maximale geluidniveaus (ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren op de parkeerplaats en/of
optrekken) bedragen in de dagperiode ten hoogste 63 dB(A) ter plaatse van bestaande woningen en 62 dB(A)
ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten
plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Goede ruimtelijke ordening
De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 47 dB(A) ter plaatse van
bestaande woningen en 50 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode
vinden geen relevante activiteiten plaats. De richtwaarde van stap 2 (45 dB(A) voor woningen gelegen in ‘rustige
woonwijk’) uit de VNG-publicatie alsmede de ambitiegrenswaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid worden niet
gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze woningen.

Ter plaatse van de tuinen van de woningen bedragen de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus circa 49 dB(A)
(bestaande woning Vriezenveenseweg 14) en ten hoogste 53 dB(A) (voortuinen beoogde nieuwe woningen).
Vanuit akoestisch oogpunt is er niet zondermeer sprake van goede ruimtelijke ordening.

De tuinen van de beoogde nieuwe woningen zijn zowel gelegen aan de zuidzijde als aan de ten opzichte van
het plangebied door de woningen afgeschermde noordzijde. De geluidniveaus in de noordelijke tuinen bedragen
ruim minder dan 40 dB(A). Op basis hiervan kan gesteld worden dat, gezien de ligging van het plangebied, er
vanuit akoestisch oogpunt sprake is van goede ruimtelijke ordening ten aanzien van de tuinen van de nieuwe
woningen



26

De maximale geluidniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 76 dB(A) ter plaatse van bestaande
woningen en ten hoogste 73 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen, beide ten gevolge van
schreeuwende kinderen op het schoolplein. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten
plaats. De richtwaarde van stap 2 (65 dB(A) voor woningen gelegen in ‘rustige woonwijk’) uit de VNG-publicatie
wordt niet gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze
woningen

Eventuele maatregelen zijn onderzocht. Het treffen van (gedrags)maatregelen aan de bron (‘stemgeluid’ van
kinderen) is in alle redelijkheid niet mogelijk. Door afscherming (scherm op de noord(west)elijke grens van het
schoolplein met een hoogte van minimaal 2,0 meter) en/of het vergroten van de afstand tussen de nieuwe
woningen en (de noordelijke grens van) het schoolplein, kunnen de optredende geluidniveaus aan de
richtwaarden van stap 2 uit de VNG-publicatie voldoen. Binnen het stedenbouwkundig plan is dit mogelijk
ongewenst.

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel wenselijk zijn, kan het bevoegd gezag hogere
geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen toestaan. Voor de schoollocatie in relatie tot de nieuwe
woningen zijn het enkel in de dagperiode optreden van de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het
beschikken over een geluidluwe achtergevel en buitenruimte, en de maatschappelijke noodzaak van de nieuwe
(levensloopbestendige) woningen mogelijke argumenten.

Tevens dienen de geluidbelaste gevels van de nieuwe woningen conform het Bouwbesluit 2012 te voldoen aan
een minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB(A), zodat de geluidniveaus in de woon- en/of
slaapvertrekken van de nieuwe woningen niet hoger zijn dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Voor de schoollocatie in relatie tot de woning Vriezenveenseweg 14 zijn het enkel in de dagperiode optreden
van de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het beschikken over een geluidluwe achtergevel en deels
geluidluwe buitenruimte mogelijke argumenten. Tevens is in de huidige situatie reeds sprake van het mogelijk
optreden van hoge (maximale) geluidniveaus vanwege de aanwezigheid van speelvoorzieningen3 aan de
noord(oost)zijde van de woning.

Verkeersaantrekkende werking
De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de schoollocatie bedraagt ten hoogste 42 dB(A)
etmaalwaarde. Maatgevend is de geluidbelasting ter plaatse van de woning Röringstraat 15/a-e. De
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcirculaire en de richtwaarde van 50 dB(A) van stap 2 van de
VNG-publicatie wordt gerespecteerd.

3 Bestemming ‘Maatschappelijk’ met functieaanduiding ‘speelvoorziening’ (bestemmingsplan Albergen en Geesteren, gemeente
Tubbergen, onherroepelijk (vastgesteld 2015-03-30)
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
RekenparametersInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel
Verantwoordelijke jschu
Rekenmethode #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

Aangemaakt door jschu op 12-7-2021
Laatst ingezien door jschu op 30-12-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2021

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
Max.refl.afstand --
Max.refl.diepte 1
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
GebouwenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500

NW01 Nieuwe woningen     6,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW02 Nieuwe woningen     6,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW03 Nieuwe woningen     6,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G1 Nieuwe woningen (garage)     3,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G2 Nieuwe woningen (garage)     3,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

NW_G3 Nieuwe woningen (garage)     3,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G4 Nieuwe woningen (garage)     3,00     15,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30-12-2021 12:07:29Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
GebouwenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

NW01 0,80 0,80 0,80 0,80
NW02 0,80 0,80 0,80 0,80
NW03 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G1 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G2 0,80 0,80 0,80 0,80

NW_G3 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_G4 0,80 0,80 0,80 0,80

30-12-2021 12:07:29Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



K01K02K03

M
B0

2

M
B01

Aloyiusschool te Geesteren
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Geluidbronnen (langtijdgemiddeld)

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
246500 246600

493600

493500

493400

Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 50 m

schaal = 1 : 1250



SK01

SK01
SK02

SK03

DP01 DP02
DP03

DP04 DP05

OT01

SK04

SK05

SK07SK06 SK08 SK09

Aloyiusschool te Geesteren
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Geluidbronnen (maximaal)

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
246500 246600

493600

493500

493400

Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 50 m

schaal = 1 : 1250



IH_01_aan

IH_01_af

Aloyiusschool te Geesteren
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Geluidbronnen (indirecte hinder)

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
246500 246600

493600

493500

493400

Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 50 m

schaal = 1 : 1250



Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
Mobiele bronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n

MB01 Rijden personenwagens school     246510,72     493420,13     246503,74     493481,96
MB02 Rijden personenwagens school/bso     246503,57     493482,05     246503,73     493482,30
IH_01_aan Rijden personenwagens school indirect hinder     246581,66     493421,26     246511,03     493417,49
IH_01_af Rijden personenwagens school indirect hinder     246511,03     493417,12     246450,79     493408,68
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
Mobiele bronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam H-1 H-n M-1 M-n Lengte Max.afst. Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A)

MB01     0,75     0,75     15,50     15,50            62,23   5,00  30    421 --
MB02     0,75     0,75     15,50     15,50            81,41   5,00  10    211 --
IH_01_aan     0,75     0,75     15,50     15,50            71,69   5,00  30    211 --
IH_01_af     0,75     0,75     15,50     15,10            61,51   5,00  30    211 --
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
Mobiele bronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

MB01 --   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
MB02 -- --   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
IH_01_aan --   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
IH_01_af --   58,00   65,00   71,00   72,00   77,00   81,00   87,00   79,00   69,00   89,01
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
Mobiele bronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Groep

MB01 Verkeer
MB02 Parkeerterrein
IH_01_aan Indirecte hinder
IH_01_af Indirecte hinder
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
OppervlaktebronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld X-aantal Y-aantal Lw 31

K01 Peuters bso speelplein     246540,45     493469,76     1,00     15,50          30          30 --
K02 Schoolkinderen bso speelplein     246540,45     493469,76     1,50     15,50          30          30 --
K03 Schoolkinderen school speelplein     246540,45     493469,76     1,50     15,50          30          30 --
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
OppervlaktebronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal LwrM2 Totaal

K01   54,00   61,00   65,00   69,00   65,00   74,00   70,00    0,00   77,07   57,70
K02   54,00   61,00   65,00   69,00   65,00   74,00   70,00    0,00   77,07   60,70
K03   54,00   61,00   65,00   69,00   65,00   74,00   70,00    0,00   77,07   68,60
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
PuntbronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam X Y Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt.

SK01     246555,21     493432,41 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK02     246513,52     493437,70 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK03     246511,70     493451,80 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK04     246509,97     493473,18 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK05     246512,19     493494,70 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00

SK07     246522,11     493506,19 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK06     246513,76     493504,03 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK08     246539,59     493504,42 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
SK09     246557,86     493502,83 Schreeuwende kinderen school     1,50     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
DP01     246483,41     493474,88 Dichtslaan autoportier     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00

DP02     246498,35     493476,43 Dichtslaan autoportier     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
DP03     246476,54     493482,52 Dichtslaan autoportier     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
DP04     246483,07     493506,76 Dichtslaan autoportier     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
DP05     246503,55     493508,53 Dichtslaan autoportier     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
OT01     246510,56     493422,51 Optrekken     0,75     15,50 Relatief Normale puntbron   0,00
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
PuntbronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

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

SK01 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK02 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK03 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK04 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK05 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00

SK07 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK06 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK08 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
SK09 360,00    0,00   84,00   91,00   95,00   99,00   95,00  104,00  100,00 --  107,07    0,00
DP01 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00

DP02 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00
DP03 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00
DP04 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00
DP05 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00
OT01 360,00   65,00   72,00   78,00   79,00   84,00   88,00   94,00   86,00   75,00   96,00    0,00
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
PuntbronnenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(D) Cb(A) Cb(N) Grp.ID

SK01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13

SK07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
SK09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          13
DP01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16

DP02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
DP03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
DP04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
DP05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
OT01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
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VW14_VG
VW14_ZG

PS14_AG

PS16_AG
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VW17

VW14_AG

NW8
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NWAT1NWAT2NWAT3NWAT4NWAT5NWAT6NWAT7NWAT8

VW14_T

VW15
RS15/a-e

KBL15

Aloyiusschool te Geesteren
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Toetspunten

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Definitief 2.0 - Basismodel] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
246500 246600

493600

493500

493400

Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 50 m

schaal = 1 : 1250



Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
ToetspuntenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

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

KBL15 Kampboerlaan 15     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
LTC8 L. ten Catelaan 8     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW1 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW2 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW3 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

NW4 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW5 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW6 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW7 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
NW8 Nieuwe woning     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

NWAT1 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT2 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT3 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT4 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT5 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --

NWAT6 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT7 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWAT8 Nieuwe woning - achtertuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT1 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT2 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --

NWVT3 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT4 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT5 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT6 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
NWVT7 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --

NWVT8 Nieuwe woning - voortuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
PS12_AG Peuverstraat 12     16,39 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
PS14_AG Peuverstraat 14     16,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
PS16_AG Peuverstraat 16     16,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
RS15/a-e Röringstraat 15/a-e     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

VW14_AG Vriezenveenseweg 14     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
VW14_T Vriezenveenseweg 14 - tuin     15,50 Relatief      1,50 -- -- -- -- --
VW14_VG Vriezenveenseweg 14     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
VW14_ZG Vriezenveenseweg 14     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
VW15 Vriezenveenseweg 15     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

VW17 Vriezenveenseweg 17     15,50 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
ToetspuntenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Gevel

KBL15 Ja
LTC8 Ja
NW1 Ja
NW2 Ja
NW3 Ja

NW4 Ja
NW5 Ja
NW6 Ja
NW7 Ja
NW8 Ja

NWAT1 Nee
NWAT2 Nee
NWAT3 Nee
NWAT4 Nee
NWAT5 Nee

NWAT6 Nee
NWAT7 Nee
NWAT8 Nee
NWVT1 Nee
NWVT2 Nee

NWVT3 Nee
NWVT4 Nee
NWVT5 Nee
NWVT6 Nee
NWVT7 Nee

NWVT8 Nee
PS12_AG Ja
PS14_AG Ja
PS16_AG Ja
RS15/a-e Ja

VW14_AG Ja
VW14_T Nee
VW14_VG Ja
VW14_ZG Ja
VW15 Ja

VW17 Ja
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Bijlage B1Aloyiusschool te Geesteren
GroepenInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepenbeheer
Model: Basismodel

Definitief 2.0 - Omgeving Aloysiusschool Geesteren
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

Indirecte hinder Mobiele bron IH_01_aan Rijden personenwagens school indirect hinder
Indirecte hinder Mobiele bron IH_01_af Rijden personenwagens school indirect hinder
School en bso Oppervlaktebron K01 Peuters bso speelplein
School en bso Oppervlaktebron K02 Schoolkinderen bso speelplein
School en bso Oppervlaktebron K03 Schoolkinderen school speelplein

Verkeer Mobiele bron MB01 Rijden personenwagens school
Parkeerterrein Mobiele bron MB02 Rijden personenwagens school/bso
Schoolplein Puntbron SK01 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK02 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK03 Schreeuwende kinderen school

Schoolplein Puntbron SK04 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK05 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK06 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK07 Schreeuwende kinderen school
Schoolplein Puntbron SK08 Schreeuwende kinderen school

Schoolplein Puntbron SK09 Schreeuwende kinderen school
Verkeer Puntbron DP01 Dichtslaan autoportier
Verkeer Puntbron DP02 Dichtslaan autoportier
Verkeer Puntbron DP03 Dichtslaan autoportier
Verkeer Puntbron DP04 Dichtslaan autoportier

Verkeer Puntbron DP05 Dichtslaan autoportier
Verkeer Puntbron OT01 Optrekken
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School

Aloyiusschool te Geesteren
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Positie mogelijke afscherming

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Definitief 2.0 - Basismodel - scherm tbv nieuwe woningen ] , Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
246520 246560

493520

493480

493440

Grids
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen

0 m 20 m

schaal = 1 : 466



B2 REKENRESULTATEN



Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Activiteitenbesluit - langtijdgemiddeldRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

KBL15_A Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 1,50 27,46 -- -- 27,46 52,80
KBL15_B Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 5,00 26,81 -- -- 26,81 50,95
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 23,34 -- -- 23,34 49,23
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 24,69 -- -- 24,69 48,95
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 40,63 -- -- 40,63 62,79

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 41,69 -- -- 41,69 62,70
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 40,60 -- -- 40,60 62,83
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 41,65 -- -- 41,65 62,70
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 39,17 -- -- 39,17 61,96
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 40,79 -- -- 40,79 61,90

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 38,19 -- -- 38,19 61,32
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 40,08 -- -- 40,08 61,25
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 36,03 -- -- 36,03 59,87
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 38,41 -- -- 38,41 59,73
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 34,94 -- -- 34,94 59,10

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 37,46 -- -- 37,46 58,94
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 34,13 -- -- 34,13 58,51
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 36,57 -- -- 36,57 58,25
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 33,38 -- -- 33,38 57,97
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 35,66 -- -- 35,66 57,64

NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 29,20 -- -- 29,20 53,21
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 27,24 -- -- 27,24 51,44
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 25,96 -- -- 25,96 50,38
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 24,81 -- -- 24,81 49,22
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 24,22 -- -- 24,22 49,16

NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 18,31 -- -- 18,31 42,75
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 19,71 -- -- 19,71 44,28
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 18,35 -- -- 18,35 43,00
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 43,47 -- -- 43,47 65,42
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 43,38 -- -- 43,38 65,37

NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 41,87 -- -- 41,87 64,46
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 40,79 -- -- 40,79 63,78
NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 38,22 -- -- 38,22 61,99
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 37,35 -- -- 37,35 61,43
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 36,32 -- -- 36,32 60,66

NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 35,53 -- -- 35,53 60,09
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 32,04 -- -- 32,04 56,34
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 33,15 -- -- 33,15 57,34
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 35,71 -- -- 35,71 57,26
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 33,53 -- -- 33,53 57,78

PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 36,25 -- -- 36,25 57,83
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 26,55 -- -- 26,55 51,81
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 30,33 -- -- 30,33 53,04
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 29,66 -- -- 29,66 52,54
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 41,02 -- -- 41,02 62,94

VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 42,99 -- -- 42,99 65,62
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 39,11 -- -- 39,11 61,65
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 37,01 -- -- 37,01 59,51
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 43,82 -- -- 43,82 66,35
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 42,60 -- -- 42,60 64,94

VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 31,66 -- -- 31,66 56,03
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 34,06 -- -- 34,06 56,65
VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 35,31 -- -- 35,31 59,34
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 36,80 -- -- 36,80 59,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-12-2021 12:33:18Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Activiteitenbesluit - maximaalRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeer

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

KBL15_A Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 1,50 43,04 -- --
KBL15_B Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 5,00 41,17 -- --
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 39,27 -- --
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 39,14 -- --
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 60,94 -- --

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 60,75 -- --
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 62,02 -- --
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 61,77 -- --
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 60,76 -- --
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 60,58 -- --

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 59,11 -- --
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 59,15 -- --
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 54,72 -- --
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 56,24 -- --
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 52,44 -- --

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 54,55 -- --
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 50,41 -- --
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 52,99 -- --
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 49,01 -- --
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 51,88 -- --

NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 47,34 -- --
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 45,57 -- --
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 44,90 -- --
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 41,52 -- --
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 38,25 -- --

NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 35,21 -- --
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 41,35 -- --
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 33,13 -- --
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 63,86 -- --
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 65,00 -- --

NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 63,43 -- --
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 61,83 -- --
NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 55,06 -- --
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 54,90 -- --
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 52,90 -- --

NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 51,35 -- --
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 49,36 -- --
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 52,89 -- --
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 53,73 -- --
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 52,45 -- --

PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 55,11 -- --
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 51,93 -- --
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 54,56 -- --
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 51,85 -- --
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 52,09 -- --

VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 50,23 -- --
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 62,26 -- --
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 59,64 -- --
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 62,79 -- --
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 59,18 -- --

VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 56,20 -- --
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 57,33 -- --
VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 59,36 -- --
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 59,24 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-12-2021 12:33:40Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - langtijdgemiddeldRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

KBL15_A Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 1,50 40,10 -- -- 40,10 57,25
KBL15_B Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 5,00 41,85 -- -- 41,85 56,55
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 38,27 -- -- 38,27 54,88
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 40,43 -- -- 40,43 54,85
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 46,32 -- -- 46,32 64,37

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 48,04 -- -- 48,04 64,30
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 47,15 -- -- 47,15 64,64
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 48,68 -- -- 48,68 64,55
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 48,74 -- -- 48,74 64,77
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 49,90 -- -- 49,90 64,72

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 49,31 -- -- 49,31 64,74
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 50,32 -- -- 50,32 64,68
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 50,01 -- -- 50,01 64,56
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 50,80 -- -- 50,80 64,48
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 50,03 -- -- 50,03 64,34

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 50,78 -- -- 50,78 64,26
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 49,80 -- -- 49,80 64,04
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 50,57 -- -- 50,57 63,94
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 49,37 -- -- 49,37 63,64
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 50,20 -- -- 50,20 63,53

NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 33,94 -- -- 33,94 54,19
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 33,46 -- -- 33,46 52,83
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 33,63 -- -- 33,63 52,12
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 35,28 -- -- 35,28 52,23
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 36,11 -- -- 36,11 52,62

NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 29,24 -- -- 29,24 45,89
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 29,78 -- -- 29,78 46,92
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 28,82 -- -- 28,82 45,86
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 49,01 -- -- 49,01 66,96
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 49,48 -- -- 49,48 67,00

NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 51,34 -- -- 51,34 67,25
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 51,91 -- -- 51,91 67,20
NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 52,71 -- -- 52,71 67,00
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 52,79 -- -- 52,79 66,88
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 52,54 -- -- 52,54 66,53

NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 52,09 -- -- 52,09 66,12
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 38,65 -- -- 38,65 58,07
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 37,12 -- -- 37,12 58,15
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 41,61 -- -- 41,61 58,93
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 38,60 -- -- 38,60 58,90

PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 41,21 -- -- 41,21 59,09
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 34,34 -- -- 34,34 53,56
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 38,62 -- -- 38,62 55,09
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 39,45 -- -- 39,45 55,71
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 49,02 -- -- 49,02 64,92

VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 49,18 -- -- 49,18 66,95
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 39,62 -- -- 39,62 61,73
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 38,19 -- -- 38,19 59,65
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 47,25 -- -- 47,25 66,98
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 48,21 -- -- 48,21 65,95

VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 34,11 -- -- 34,11 56,40
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 38,80 -- -- 38,80 57,51
VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 36,78 -- -- 36,78 59,56
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 39,90 -- -- 39,90 59,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-12-2021 12:34:03Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - maximaalRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

KBL15_A Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 1,50 56,31 -- --
KBL15_B Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 5,00 56,34 -- --
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 60,12 -- --
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 62,61 -- --
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 68,68 -- --

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 68,65 -- --
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 69,98 -- --
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 69,94 -- --
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 72,06 -- --
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 71,97 -- --

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 72,91 -- --
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 72,78 -- --
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 72,73 -- --
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 72,60 -- --
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 73,25 -- --

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 73,09 -- --
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 72,26 -- --
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 72,14 -- --
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 72,94 -- --
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 72,81 -- --

NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 52,80 -- --
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 52,57 -- --
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 53,60 -- --
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 54,15 -- --
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 57,42 -- --

NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 50,72 -- --
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 52,69 -- --
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 49,32 -- --
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 71,50 -- --
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 72,81 -- --

NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 74,83 -- --
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 75,77 -- --
NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 75,62 -- --
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 76,26 -- --
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 75,04 -- --

NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 75,98 -- --
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 55,54 -- --
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 55,34 -- --
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 58,55 -- --
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 58,24 -- --

PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 61,15 -- --
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 71,88 -- --
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 71,85 -- --
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 56,37 -- --
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 71,44 -- --

VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 72,31 -- --
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 67,20 -- --
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 67,27 -- --
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 75,54 -- --
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 73,78 -- --

VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 65,80 -- --
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 66,45 -- --
VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 64,73 -- --
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 65,76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-12-2021 12:34:40Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Indirecte hinderRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

KBL15_A Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 1,50 13,19 -- -- 13,19 42,55
KBL15_B Kampboerlaan 15 246629,24 493484,03 5,00 15,89 -- -- 15,89 43,50
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 17,08 -- -- 17,08 46,85
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 17,54 -- -- 17,54 46,15
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 19,44 -- -- 19,44 49,01

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 20,04 -- -- 20,04 48,10
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 19,31 -- -- 19,31 48,87
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 19,96 -- -- 19,96 47,99
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 18,84 -- -- 18,84 48,40
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 19,50 -- -- 19,50 47,50

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 18,91 -- -- 18,91 48,48
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 19,63 -- -- 19,63 47,65
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 18,33 -- -- 18,33 47,90
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 19,05 -- -- 19,05 47,09
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 17,98 -- -- 17,98 47,55

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 19,32 -- -- 19,32 47,35
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 18,69 -- -- 18,69 48,24
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 19,63 -- -- 19,63 47,62
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 19,07 -- -- 19,07 48,59
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 19,82 -- -- 19,82 47,74

NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 11,68 -- -- 11,68 41,36
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 11,02 -- -- 11,02 40,68
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 11,01 -- -- 11,01 40,67
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 10,89 -- -- 10,89 40,55
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 12,01 -- -- 12,01 41,70

NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 6,35 -- -- 6,35 35,99
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 9,53 -- -- 9,53 39,15
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 11,05 -- -- 11,05 40,63
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 21,23 -- -- 21,23 50,78
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 21,28 -- -- 21,28 50,82

NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 20,78 -- -- 20,78 50,31
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 20,71 -- -- 20,71 50,26
NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 19,85 -- -- 19,85 49,41
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 20,38 -- -- 20,38 49,93
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 20,40 -- -- 20,40 49,92

NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 21,23 -- -- 21,23 50,73
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 15,60 -- -- 15,60 45,23
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 17,90 -- -- 17,90 47,58
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 18,93 -- -- 18,93 47,29
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 16,60 -- -- 16,60 46,35

PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 18,61 -- -- 18,61 47,13
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 41,93 -- -- 41,93 67,70
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 41,70 -- -- 41,70 67,26
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 16,55 -- -- 16,55 44,21
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 17,99 -- -- 17,99 43,64

VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 27,19 -- -- 27,19 55,30
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 39,35 -- -- 39,35 65,77
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 37,74 -- -- 37,74 63,35
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 36,69 -- -- 36,69 63,45
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 35,23 -- -- 35,23 60,85

VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 41,11 -- -- 41,11 66,99
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 41,16 -- -- 41,16 66,72
VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 39,73 -- -- 39,73 65,83
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 40,13 -- -- 40,13 65,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - langtijdgemiddeldRekenresultaten (met geluidscherm)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - scherm tbv nieuwe woningen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 37,28 -- -- 37,28 54,25
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 39,77 -- -- 39,77 54,44
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 44,78 -- -- 44,78 64,01
NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 47,49 -- -- 47,49 64,20
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 45,19 -- -- 45,19 64,16

NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 48,11 -- -- 48,11 64,44
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 45,48 -- -- 45,48 63,55
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 49,28 -- -- 49,28 64,43
NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 45,49 -- -- 45,49 62,93
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 49,63 -- -- 49,63 64,33

NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 45,31 -- -- 45,31 61,37
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 50,00 -- -- 50,00 63,87
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 45,16 -- -- 45,16 61,00
NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 49,92 -- -- 49,92 63,49
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 44,94 -- -- 44,94 60,75

NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 49,70 -- -- 49,70 63,13
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 44,67 -- -- 44,67 60,46
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 49,36 -- -- 49,36 62,73
NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 33,59 -- -- 33,59 54,12
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 33,03 -- -- 33,03 52,77

NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 33,02 -- -- 33,02 51,95
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 34,29 -- -- 34,29 51,72
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 34,90 -- -- 34,90 52,00
NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 28,68 -- -- 28,68 45,60
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 28,89 -- -- 28,89 45,71

NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 28,38 -- -- 28,38 45,57
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 47,37 -- -- 47,37 66,53
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 47,45 -- -- 47,45 66,50
NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 47,90 -- -- 47,90 65,95
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 47,84 -- -- 47,84 65,22

NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 47,70 -- -- 47,70 63,45
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 47,62 -- -- 47,62 63,20
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 47,41 -- -- 47,41 62,90
NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 47,15 -- -- 47,15 62,63
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 38,18 -- -- 38,18 58,00

PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 37,03 -- -- 37,03 58,14
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 41,38 -- -- 41,38 58,92
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 38,13 -- -- 38,13 58,86
PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 40,88 -- -- 40,88 59,09
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 34,35 -- -- 34,35 53,51

RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 38,52 -- -- 38,52 55,02
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 39,45 -- -- 39,45 55,70
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 48,99 -- -- 48,99 64,90
VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 49,16 -- -- 49,16 66,92
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 39,62 -- -- 39,62 61,73

VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 38,19 -- -- 38,19 59,64
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 47,26 -- -- 47,26 66,98
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 48,19 -- -- 48,19 65,94
VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 34,12 -- -- 34,12 56,40
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 38,71 -- -- 38,71 57,49

VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 36,79 -- -- 36,79 59,57
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 39,81 -- -- 39,81 59,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - maximaalRekenresultaten (met geluidscherm)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - scherm tbv nieuwe woningen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 67,20 -- --
VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 67,27 -- --
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 75,54 -- --
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 73,78 -- --
PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 55,34 -- --

PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 58,10 -- --
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 54,43 -- --
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 54,62 -- --
PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 57,85 -- --
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 61,35 -- --

NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 64,96 -- --
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 62,02 -- --
NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 66,11 -- --
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 63,19 -- --
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 68,62 -- --

NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 63,74 -- --
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 69,17 -- --
NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 63,64 -- --
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 69,44 -- --
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 63,62 -- --

NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 69,49 -- --
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 63,21 -- --
NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 69,55 -- --
LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 59,35 -- --
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 61,99 -- --

VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 64,73 -- --
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 65,76 -- --
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 56,37 -- --
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 71,44 -- --
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 63,00 -- --

NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 69,24 -- --
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 63,86 -- --
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 65,00 -- --
NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 65,64 -- --
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 66,01 -- --

NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 66,10 -- --
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 65,89 -- --
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 <--> <--> <-->
NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 <--> <--> <-->
NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 <--> <--> <-->

NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 <--> <--> <-->
NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 <--> <--> <-->
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 <--> <--> <-->
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 <--> <--> <-->
NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 <--> <--> <-->

NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 <--> <--> <-->
NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 <--> <--> <-->
VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 <--> <--> <-->
VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 <--> <--> <-->
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 <--> <--> <-->

RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 <--> <--> <-->
RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 <--> <--> <-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - langtijdgemiddeldRekenresultaten (met geluidscherm en tuinscherm)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - schermen tbv nieuwe woningen en tpv bestaande woning VW14

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 37,30 -- -- 37,30 54,42
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 39,78 -- -- 39,78 54,57
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 44,78 -- -- 44,78 64,01
NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 47,49 -- -- 47,49 64,20
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 45,19 -- -- 45,19 64,16

NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 48,11 -- -- 48,11 64,44
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 45,48 -- -- 45,48 63,55
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 49,28 -- -- 49,28 64,43
NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 45,49 -- -- 45,49 62,95
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 49,63 -- -- 49,63 64,34

NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 45,32 -- -- 45,32 61,46
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 50,01 -- -- 50,01 63,92
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 45,17 -- -- 45,17 61,09
NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 49,93 -- -- 49,93 63,54
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 44,95 -- -- 44,95 60,85

NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 49,71 -- -- 49,71 63,19
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 44,69 -- -- 44,69 60,60
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 49,37 -- -- 49,37 62,80
NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 33,59 -- -- 33,59 54,12
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 33,03 -- -- 33,03 52,77

NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 33,02 -- -- 33,02 51,95
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 34,29 -- -- 34,29 51,72
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 34,90 -- -- 34,90 52,03
NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 28,69 -- -- 28,69 45,64
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 28,90 -- -- 28,90 45,75

NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 28,39 -- -- 28,39 45,61
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 47,37 -- -- 47,37 66,53
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 47,45 -- -- 47,45 66,50
NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 47,90 -- -- 47,90 65,95
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 47,84 -- -- 47,84 65,23

NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 47,70 -- -- 47,70 63,50
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 47,63 -- -- 47,63 63,27
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 47,41 -- -- 47,41 62,97
NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 47,16 -- -- 47,16 62,72
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 38,17 -- -- 38,17 57,93

PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 37,02 -- -- 37,02 58,10
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 41,38 -- -- 41,38 58,92
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 38,13 -- -- 38,13 58,86
PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 40,88 -- -- 40,88 59,09
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 34,32 -- -- 34,32 53,47

RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 38,51 -- -- 38,51 54,99
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 38,82 -- -- 38,82 54,83
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 48,98 -- -- 48,98 64,88
VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 44,89 -- -- 44,89 61,63
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 38,72 -- -- 38,72 60,73

VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 38,18 -- -- 38,18 59,64
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 43,84 -- -- 43,84 62,98
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 48,18 -- -- 48,18 65,94
VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 34,25 -- -- 34,25 56,68
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 38,81 -- -- 38,81 57,74

VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 36,79 -- -- 36,79 59,57
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 39,81 -- -- 39,81 59,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Aloyiusschool te Geesteren
Goede ruimtelijke ordening - maximaalRekenresultaten (met geluidscherm en tuinscherm)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - schermen tbv nieuwe woningen en tpv bestaande woning VW14

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

LTC8_A L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 1,50 59,35 -- --
LTC8_B L. ten Catelaan 8 246590,05 493554,04 5,00 61,99 -- --
NW1_A Nieuwe woning 246495,98 493525,78 1,50 61,35 -- --
NW1_B Nieuwe woning 246495,98 493525,78 5,00 64,96 -- --
NW2_A Nieuwe woning 246502,09 493525,16 1,50 62,02 -- --

NW2_B Nieuwe woning 246502,09 493525,16 5,00 66,11 -- --
NW3_A Nieuwe woning 246515,96 493523,68 1,50 63,19 -- --
NW3_B Nieuwe woning 246515,96 493523,68 5,00 68,62 -- --
NW4_A Nieuwe woning 246521,91 493523,06 1,50 63,74 -- --
NW4_B Nieuwe woning 246521,91 493523,06 5,00 69,17 -- --

NW5_A Nieuwe woning 246535,24 493521,70 1,50 63,64 -- --
NW5_B Nieuwe woning 246535,24 493521,70 5,00 69,44 -- --
NW6_A Nieuwe woning 246542,54 493520,97 1,50 63,62 -- --
NW6_B Nieuwe woning 246542,54 493520,97 5,00 69,49 -- --
NW7_A Nieuwe woning 246549,76 493520,24 1,50 63,21 -- --

NW7_B Nieuwe woning 246549,76 493520,24 5,00 69,55 -- --
NW8_A Nieuwe woning 246556,51 493519,56 1,50 63,00 -- --
NW8_B Nieuwe woning 246556,51 493519,56 5,00 69,24 -- --
NWAT1_A Nieuwe woning - achtertuin 246497,40 493541,64 1,50 52,80 -- --
NWAT2_A Nieuwe woning - achtertuin 246503,86 493540,64 1,50 52,57 -- --

NWAT3_A Nieuwe woning - achtertuin 246517,62 493538,99 1,50 52,92 -- --
NWAT4_A Nieuwe woning - achtertuin 246524,25 493538,16 1,50 54,04 -- --
NWAT5_A Nieuwe woning - achtertuin 246536,18 493536,83 1,50 54,63 -- --
NWAT6_A Nieuwe woning - achtertuin 246544,63 493536,17 1,50 47,94 -- --
NWAT7_A Nieuwe woning - achtertuin 246551,26 493535,34 1,50 48,26 -- --

NWAT8_A Nieuwe woning - achtertuin 246558,71 493534,35 1,50 47,38 -- --
NWVT1_A Nieuwe woning - voortuin 246495,92 493523,55 1,50 63,86 -- --
NWVT2_A Nieuwe woning - voortuin 246502,18 493522,89 1,50 65,00 -- --
NWVT3_A Nieuwe woning - voortuin 246515,84 493521,86 1,50 65,64 -- --
NWVT4_A Nieuwe woning - voortuin 246521,92 493521,11 1,50 66,01 -- --

NWVT5_A Nieuwe woning - voortuin 246535,11 493519,52 1,50 66,10 -- --
NWVT6_A Nieuwe woning - voortuin 246542,31 493518,60 1,50 65,89 -- --
NWVT7_A Nieuwe woning - voortuin 246549,76 493517,94 1,50 65,92 -- --
NWVT8_A Nieuwe woning - voortuin 246556,72 493517,11 1,50 65,74 -- --
PS12_AG_A Peuverstraat 12 246438,74 493519,94 1,50 54,43 -- --

PS14_AG_A Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 1,50 55,34 -- --
PS14_AG_B Peuverstraat 14 246454,16 493531,34 5,00 58,10 -- --
PS16_AG_A Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 1,50 54,62 -- --
PS16_AG_B Peuverstraat 16 246471,11 493548,62 5,00 57,85 -- --
RS15/a-e_A Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 1,50 71,88 -- --

RS15/a-e_B Röringstraat 15/a-e 246556,46 493409,71 5,00 71,85 -- --
VW14_AG_A Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 1,50 56,37 -- --
VW14_AG_B Vriezenveenseweg 14 246492,35 493442,83 5,00 71,44 -- --
VW14_T_A Vriezenveenseweg 14 - tuin 246494,25 493453,34 1,50 68,76 -- --
VW14_VG_A Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 1,50 67,20 -- --

VW14_VG_B Vriezenveenseweg 14 246493,31 493433,51 5,00 67,27 -- --
VW14_ZG_A Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 1,50 73,80 -- --
VW14_ZG_B Vriezenveenseweg 14 246495,65 493437,10 5,00 73,78 -- --
VW15_A Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 1,50 65,80 -- --
VW15_B Vriezenveenseweg 15 246534,47 493405,65 5,00 66,45 -- --

VW17_A Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 1,50 64,73 -- --
VW17_B Vriezenveenseweg 17 246517,46 493401,04 5,00 65,76 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-12-2021 12:42:43Geomilieu V2021 Licentiehouder: Kragten BV
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In opdracht van BJZ.nu heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Vriezenveenseweg 12 te Geesteren. De regionale ligging van de locatie is 
weergegeven in bijlage I.  

Aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging met toekomstige 
bouwplannen. 

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek is 
niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven. 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2017); 

- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2009+A1:2016); 

- NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707+C2:2017) 

- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 
nemen van grondmonsters en waterpassen” 

- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters” 

- VKB Protocol 2018 “Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem" 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters 
aan een erkend laboratorium. 

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness Bodem 
& Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel 
in juridische, financiële of personele sfeer. 

De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 

- opstellen van een hypothese; 

- opstellen van een onderzoeksstrategie; 

- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 

- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 

In geval van klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot Terra-Agribusiness BV en zo nodig 
tot de certificerende-instelling (Normec). 

1 Inleiding 
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Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 

Tabel 1 Bronnen vooronderzoek 
Bron Omschrijving 

www.ahn.nl AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 

www.bodemloket.nl Bodemloket van Nederland 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.dinoloket.nl Ondergrond gegeven van Nederland 

BAG viewer Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Provincie Overijssel Bodematlas van Overijssel 

Gemeente Tubbergen Historische informatie van de Gemeente 

Informatie Opdrachtgever BJZ.nu 

Inspectie onderzoekslocatie Visueel inspectie van de locatie 

2.1 Locatie gegevens 
Gegevens over de locatie zijn weergegeven in onderstaande tabel 

Tabel 2 Locatiegegevens 
Adres onderzoekslocatie Vriezenveenseweg 12 te Geesteren 

Kadastrale gemeente Tubbergen 

Sectie K 

Percelen 6839 

Oppervlakte van de onderzoekslocatie <10000 m2 

Eigenaar / gebruiker - 

Korte beschrijving van de onderzoekslocatie De onderzoekslocatie bestaat uit een basisschool  

Bebouwing Ter plaatse staat een schoolgebouw 

Verharding De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met klinkers  

2.2 Algemene informatie locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren. Een groot deel van 
de onderzoekslocatie valt onder het adres Kampboerlaan 8-10 te Geesteren. Op het perceel 
bevindt zich een bassischool met gymzaal en speelplaats.  

De opdrachtgever is voornemens de aanwezige school grotendeels te slopen. Hiervoor komen een 
school/kind centrum en grondgebondenwoningen voor terug. 

Op historische kaarten is vanaf 1955 bebouwing op de locatie te zien. Volgens het BAG-register 
zijn de panden gebouwd in 1977(school) en 2010 (gymzaal).  

Voor de bebouwing heeft de locatie, voor zover bekend, bestaan uit landbouwgrond.  

Uit informatie van de Provincie Overijssel (Omgevingsrapportage) is gebleken dat op de locatie 
een brandstoftank (ondergronds) aanwezig is (geweest). Uit het vooronderzoek (o.a. navraag bij 
gemeente, opdrachtgever en initiatiefnemer) is geen informatie over de ligging van de tank naar 
voren gekomen. 

Er is geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de geraadpleegde 
bronnen. 

2 Vooronderzoek 
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2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Aan de Kampboerlaan 10 zijn een viertal bodemonderzoeken uitgevoerd. In 1997 heeft Nibag een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn destijds in het grondwater verhogingen 
aangetroffen boven de streef- en interventiewaarden. 
In 2001 heeft Kruse een verkennend onderzoek uitgevoerd aan de Kampboerlaan 10. Er zijn geen 
verhogingen aangetroffen. 
In 2004 heeft Kruse een verkennend onderzoek uitgevoerd aan de Kampboerlaan 10. In het 
grondwater zijn verhogingen aangetroffen boven de streef- en tussenwaarden. 
In 2007 heeft Kruse Milieu BV een verkennend onderzoek uitgevoerd aan de Kampboerlaan 10 
(rapportnummer: 07040810). In het grondwater is een verhoging boven de streefwaarden 
aangetroffen. 

Kopieën van deze onderzoeken zijn in het kader van het vooronderzoek NEN5725 aangevraagd 
bij de gemeente Tubbergen. Echter zijn deze bodemonderzoek niet aangeleverd. 

2.4 Directe omgeving locatie 
De onderzoekslocatie bevindt zich nabij het centrum van Geesteren. In de directe omgeving 
bevinden zich meerdere woonhuizen en bedrijven. Op de historische kaarten werd de omgeving in 
het verleden aangeduid als “Kerk Hoek”. 

Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie bekend 
welke mogelijk invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie.  

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De regionale geohydrologische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 1 Geologisch opbouw landelijk model DGM v2.2 

De boorlocatie bevindt zich circa 15 meter boven NAP.  
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2.6 Vooronderzoek PFAS 
PFAS komt op verschillende manieren in het grond- en grondwatersysteem in Nederland terecht. 
Bij lokaal gebruik en calamiteiten leidt dit tot het 'klassieke' bron-grondwaterpluim beeld.  

Het meest verdacht voor PFAS in het milieu zijn die locaties waar PFAS worden geproduceerd. 
Ook de brandweeroefenplaatsen waar met grote regelmaat brandblusschuim is toegepast, zijn 
verdacht. Er zijn echter ook vele andere toepassingen van PFAS die kunnen leiden tot een grond- 
of grondwaterverontreiniging.  

In het handelingskader van Expertisecentrum PFAS zijn alle bedrijfsactiviteiten en toepassingen 
beschreven waar PFAS wordt gebruikt en de kans dat daarbij PFAS in het milieu vrijkomt. 

Uit historisch onderzoek van onderhavig onderzoekslocatie blijkt dat geen van de beschreven 
toepassingen uit het handelingskader plaats heeft gevonden op of nabij de onderzoekslocatie. 

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot PFAS in de bodem. 

2.7 Vooronderzoek NEN 5707 Asbest 
Uit de verkregen historische informatie blijkt dat er sinds circa 1955 bebouwing op de locatie 
aanwezig is. Het is mogelijk dat er tijdens (ver)bouwwerkzaamheden asbest in verwerkt is. Het is 
echter niet aannemelijk dat er asbest in onderhavige onderzoekslocatie terecht is gekomen. 

Op basis van de verkregen informatie kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie als 
onverdacht gedefinieerd kan worden met betrekking tot asbest in de bodem. 
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3.1 Hypothesestelling 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses 
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. De volgende deellocaties en 
hypotheses worden aangehouden: 

Tabel 3 Deellocaties en hypothese NEN5740 
Locatie Hypothese Verdachte stoffen Opmerking 

Gehele locatie Onverdacht (ONV) - - 

3.2 Onderzoeksopzet 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 3 augustus 2021 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 16 augustus 2021 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 

Tabel 4 Onderzoeksopzet NEN 5740 
Locatie Ondiepe 

boringen1 
Diepe 

boringen2 
Peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Gehele locatie 14 4 2 5x st. grond AS3000 2x st. grondwater AS3000 
1 Ondiepe boringen standaard tot 0,5 m-mv. 
2 Diepe boringen tot de grondwaterstand met een minimum van1,0 m-mv en een maximum van 2,0 m-mv. 

3 Onderzoeksprogramma 
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3.3 Analysestrategie 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters samengesteld. 
In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 

Tabel 5  Analyse onderzochte monsters 
Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Deelmonsters Analyse 

BM1 0,05 - 0,50 1 (0,05 - 0,50) 
12 (0,05 - 0,50)
13 (0,05 - 0,50)
14 (0,05 - 0,50)
6 (0,08 - 0,50)
7 (0,05 - 0,50)
8 (0,05 - 0,50)
9 (0,05 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM2 0,05 - 0,50 17 (0,05 - 0,50) 
19 (0,05 - 0,50)
2 (0,05 - 0,50)
20 (0,05 - 0,50)
3 (0,05 - 0,50)
4 (0,08 - 0,50)
5 (0,05 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

BM3 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00) 
1 (1,00 - 1,50)
1 (1,50 - 2,00)
12 (0,50 - 1,00)
12 (1,00 - 1,50)
12 (1,50 - 2,00)
9 (0,50 - 1,00)
9 (1,00 - 1,50)
9 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

OM2 0,50 - 2,00 15 (0,50 - 1,00) 
15 (1,00 - 1,50)
15 (1,50 - 2,00)
2 (0,50 - 1,00)
2 (1,00 - 1,50)
2 (1,50 - 2,00)
3 (0,50 - 1,00)
3 (1,00 - 1,50)
3 (1,50 - 2,00) 

AS3000 NEN 5740 Standaard incl struct excl voorb 

Analyse 
monster 

Traject 
(m-mv) 

Analyse 

Pb1wm1 2,00 – 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 
Pb2wm1 2,00 – 3,00 NEN 5740gw standaardpakket (AS3000) 

Alle monsters ten behoeve van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 
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4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In bijlage V zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven. 

Veldwaarnemingen 
De bovengrond bestaat uit matig fijn zand, plaatselijk zwak humeus. De ondergrond bestaat 
eveneens uit matig fijn zand.  
In de onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 

Tabel 6 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv)
Traject 
(m -mv)

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

5 0,50 0,05 - 0,50 Zand spikkels roest 
10 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend 
11 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend 
12 2,00 0,05 - 0,50 Zand zwak roesthoudend 
15 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend   

0,50 - 1,00 Zand spikkels roest 
1,00 - 1,50 Zand spikkels roest 

16 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak wortelhoudend 

Er is geen puin of asbestverdacht materiaal aan het oppervlak of in de boringen aangetroffen. 

Tijdens het veldwerk is geen (voormalige) brandstoftank aangetroffen. 

Plaatselijk zijn in enkele boringen laagjes straatzand aangetroffen. Deze laagjes zijn dusdanig 
gering van omvang en in zwakke mate aanwezig dat hier geen separate laag van onderscheiden 
kan worden. 

De gymzaal was ten tijde van het veldwerk niet bereikbaar alsmede een deel van de basisschool. 
De gebouwen zijn momenteel nog in gebruik, waardoor het niet mogelijk was om overal inpandig 
te boren. De kwaliteit van de bodem onder de gebouwen wordt niet slechter verwacht dan de 
bodemkwaliteit naast de gebouwen. 

Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, waarna de 
dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet om instroom 
van oppervlaktewater te voorkomen. 
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 

Tabel 7 Metingen grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv)
Grondwater-stand 
(m -mv)

pH 
(-)

EC 
(µS/cm)

Troebelheid 
(NTU)

1 2,00 - 3,00 1,30 5,3 321 12,5 
2 2,00 - 3,00 1,50 5,8 164 10 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 

4 Onderzoeksresultaten 
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4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters ten behoeve 
van de NEN 5740 zijn geanalyseerd door AL-West Agrolab te Deventer. Deze analyses zijn allen 
AS3000 erkende verrichtingen. 

Tabel 8 Analyseresultaten NEN 5740 
Monster Traject (m-mv) Samenstelling Verhogingen 

BM1 0,05 - 0,50 1 (0,05 - 0,50)
12 (0,05 - 0,50)
13 (0,05 - 0,50)
14 (0,05 - 0,50)
6 (0,08 - 0,50)
7 (0,05 - 0,50)
8 (0,05 - 0,50)
9 (0,05 - 0,50) 

- 

BM2 0,05 - 0,50 17 (0,05 - 0,50)
19 (0,05 - 0,50)
2 (0,05 - 0,50)
20 (0,05 - 0,50)
3 (0,05 - 0,50)
4 (0,08 - 0,50)
5 (0,05 - 0,50) 

- 

BM3 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50) 

- 

OM1 0,50 - 2,00 1 (0,50 - 1,00)
1 (1,00 - 1,50)
1 (1,50 - 2,00)
12 (0,50 - 1,00)
12 (1,00 - 1,50)
12 (1,50 - 2,00)
9 (0,50 - 1,00)
9 (1,00 - 1,50)
9 (1,50 - 2,00) 

- 

OM2 0,50 - 2,00 15 (0,50 - 1,00)
15 (1,00 - 1,50)
15 (1,50 - 2,00)
2 (0,50 - 1,00)
2 (1,00 - 1,50)
2 (1,50 - 2,00)
3 (0,50 - 1,00)
3 (1,00 - 1,50)
3 (1,50 - 2,00) 

- 

Pb1wm1 2,00 – 3,00 PB1 Ni*, Zn*, Cd*, Ba* 

Pb2wm1 2,00 – 3,00 PB2 Ba* 
* verhoging groter dan streefwaarde
** verhoging groter dan tussenwaarde 
*** verhoging groter dan interventiewaarde 

4.3 Toetsing van de hypothese 
Deellocatie Gestelde hypothese Hypothese verworpen of aangenomen Opmerkingen 

Gehele locatie Onverdacht Aangenomen 

4.4 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde aangetroffen, dit 
houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
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Op een locatie gelegen aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren, kadastraal bekend gemeente: 
Tubbergen, Sectie: K, nummer(s): 6839 is op 3 augustus 2021 een verkennend bodemonderzoek 
conform NEN5740 uitgevoerd. 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Vriezenveenseweg 12 en aan de Kampboerlaan 8-10 te 
Geesteren. Op het perceel bevindt zich een bassischool met gymzaal en speelplaats.  
De opdrachtgever is voornemens de aanwezige school grotendeels te slopen. Hiervoor komen een 
school/kind centrum en grondgebondenwoningen voor terug. 

In de bovengrondmengmonsters BM1, BM2 en BM3 zijn geen verhogingen aangetroffen.  

In de ondergrondmengmonsters OM1 en OM2 zijn eveneens geen verhogingen aangetroffen. 

In het grondwatermonster Pb1wm1 zijn lichte verhogingen nikkel, zink, cadmium en barium 
aangetroffen. In het grondwatermonster Pb2wm1 is enkel een lichte verhoging barium 
aangetroffen. 

Op basis van onderhavig onderzoek wordt een nader bodemonderzoek voor deze locatie niet 
noodzakelijk geacht. 
De onderzoekslocatie wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde 
gebruik. 

Algemeen 
Als grond van de locatie vrijkomt, moet er rekening mee worden gehouden dat deze niet zonder 
meer elders toepasbaar is. Op hergebruik van grond is het “Besluit bodemkwaliteit” van 
toepassing. De toepassing van grond elders moet worden gemeld via het ‘meldpunt 
bodemkwaliteit’.  
Naast het “Besluit bodemkwaliteit” dient opgemerkt te worden dat in het kader van de “Tijdelijk 
handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie” ook onderzoek 
naar PFAS noodzakelijk is. 

Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, 
dienen de onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te 
krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater 
voorkomen. 
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname. 

5 Samenvatting en conclusie 
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Omgevingskaart

Deze kaart is noordgericht.

 Hier bevindt zich de onderzoekslocatie

Joost
Stempel
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 juni 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tubbergen
K
6839

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 164
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Projectcode: 2021-164

Datum: 3-8-2021

Boring: 1

GWS: 130

0
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150

200

250

300

1-1

1-2

1-3

1-4

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht cremebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, zwak grindig,
geelcreme, Edelmanboor

-250

Zand, zeer fijn, zwak grindig,
grijscreme, Edelmanboor

-300

Datum: 3-8-2021

Boring: 2

GWS: 150
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2-1
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2-3

2-4

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, zwak grindig,
grijscreme, Edelmanboor
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Projectcode: 2021-164

Datum: 3-8-2021

Boring: 5
0
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5-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, spikkels roest,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-8-2021

Boring: 6
0
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klinker0

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor
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Projectcode: 2021-164

Datum: 3-8-2021
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Zand, matig fijn, licht cremebruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, grijsbeige,
Edelmanboor

-200

Datum: 3-8-2021

Boring: 10
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, neutraal
beigebruin, Edelmanboor
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12-4

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, zwak
roesthoudend, licht beigebruin,
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, geelbeige,
Edelmanboor
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Zand, matig fijn, grijsbeige,
Edelmanboor

-200
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Projectcode: 2021-164

Datum: 3-8-2021

Boring: 13
0

50

13-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-8-2021

Boring: 14
0

50

14-1

tegel0

Edelmanboor
- 5

Zand, matig fijn, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-8-2021

Boring: 15
0

50

100

150

200

15-1

15-2

15-3

15-4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak humeus,
spikkels roest, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, spikkels roest, licht
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-200

Datum: 3-8-2021

Boring: 16
0

50

16-1

tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, donker beigebruin,
Edelmanboor

-50
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Projectcode: 2021-164

Datum: 3-8-2021

Boring: 17
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor
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Datum: 3-8-2021
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50
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tuin0

Zand, matig fijn, zwak humeus,
neutraal beigebruin, Edelmanboor

-50

Datum: 3-8-2021
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tegel0

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-50
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0

50

20-1
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Zand, matig fijn, licht beigebruin,
Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Analysecertificaten en overschrijdingstabellen 



ANALYSERAPPORT

10.08.2021Datum
35008640Relatienr
1069382Opdrachtnr.

Opdracht   1069382   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-164 BJZ Aloysiusschool Geesteren
Opdrachtacceptatie 03.08.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
E

N
 IS

O
/IE

C
 1

70
25

:2
01

7.
 A

lle
en

 n
ie

t-
ge

ac
cr

ed
ite

er
de

 p
ar

am
et

er
s/

re
su

lta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

 *
) 

".



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

626025 626026 626027 626028 626029

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BM1 BM2 BM3 OM1 OM2

Opdracht   1069382   Bodem / Eluaat

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (AS3000)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

   x)    x)    x)    x)    x)

   #)    #)    #)    #)    #)

*) *) *) *) *)

++ ++ ++ ++ ++
92,5 91,2 90,4 84,9 78,8
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,4

2,0   1,0   3,0   1,0   0,9   

++ ++ ++ ++ ++

<20 <20 <20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
<5,0 <5,0 5,1 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<10 <10 14 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
<20 <20 27 <20 <20

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,15 <0,050 <0,050 0,12 <0,050
0,14 <0,050 0,081 0,16 <0,050

0,096 <0,050 <0,050 0,098 <0,050
0,083 <0,050 <0,050 0,072 <0,050

0,16 <0,050 0,065 0,13 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,22 <0,050 0,11 0,11 <0,050
0,13 <0,050 0,056 0,10 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
1,1   0,35   0,52   0,90   0,35   

<35 <35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3 <3

626025
626026
626027
626028
626029

03.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
03.08.2021

BM1
BM2
BM3
OM1
OM2

Monstername Monster beschrijvingMonsternr.
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

626025 626026 626027 626028 626029

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 04.08.2021
Einde van de analyses:  10.08.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

BM1 BM2 BM3 OM1 OM2

Opdracht   1069382   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

*) *) *) *) *)

   #)    #)    #)    #)    #)

<3 <3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

8 <5 7 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5 <5

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

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte
5,4%

Opmerking monster(s) 

Opmerking monster(s) 

626025 : BM1
626026 : BM2
626027 : BM3
626028 : OM1
626029 : OM2

626025 : BM1
626026 : BM2
626027 : BM3
626028 : OM1
626029 : OM2
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform Protocollen AS 3000

conformNEN-EN12880;  AS3000,  AS3200; NEN-EN15934
eigen methode

Gelijkwaardig aan NEN 5739
Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co)
Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (AS3000) Zink (Zn)
Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Droge stof
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   1069382   Bodem / Eluaat

*)

: 

: 
: 

: 
: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1069382, Analysis No. 626025, created at 06.08.2021 07:09:55

Monster beschrijving: BM1

[@ANALYNR_START=626025]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1069382, Analysis No. 626026, created at 06.08.2021 09:06:25

Monster beschrijving: BM2

[@ANALYNR_START=626026]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1069382, Analysis No. 626027, created at 06.08.2021 09:06:25

Monster beschrijving: BM3

[@ANALYNR_START=626027]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1069382, Analysis No. 626028, created at 06.08.2021 07:09:55

Monster beschrijving: OM1

[@ANALYNR_START=626028]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1069382, Analysis No. 626029, created at 06.08.2021 07:09:55

Monster beschrijving: OM2

[@ANALYNR_START=626029]
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ANALYSERAPPORT

20.08.2021Datum
35008640Relatienr
1072490Opdrachtnr.

Opdracht   1072490   Water

Opdrachtgever 35008640  Terra Agribusiness BV
Uw referentie 2021-164 BJZ Aloysiusschool Geesteren
Opdrachtacceptatie 16.08.21

Terra Agribusiness BV
Joost Stevelink
Postbus 105
7630 AC Ootmarsum

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Met vriendelijke groet,
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l

642872 642873

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --

Eenheid
Pb1wm1 Pb2wm1

Opdracht   1072490   Water

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

   #)    #)

   #)    #)

   #)    #)

220 150
0,50 <0,20

14 <2,0
<2,0 2,9

<0,05 <0,05
<2,0 <2,0
<2,0 <2,0

21 <3,0
68 43

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
0,21   0,21   

<0,020 <0,020
<0,20 <0,20

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
<0,10 <0,10
0,14   0,14   

0,21   0,21   
<0,20 <0,20
<0,10 <0,10

642872
642873

Pb1wm1
Pb2wm1

16.08.2021
16.08.2021

Monster beschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

642872 642873

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.08.2021
Einde van de analyses:  20.08.2021

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde monsters. In gevallen waarin het testlaboratorium niet verantwoordelijk was 
voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals zij zijn ontvangen. .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

Pb1wm1 Pb2wm1

Opdracht   1072490   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
De parameter-specifieke analytische meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de 
gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen.

1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S

S

S

   #)    #)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

*) *)

<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
<0,20 <0,20
0,42   0,42   

<0,20 <0,20

<50 <50
<10 <10
<10 <10

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
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Toegepaste methoden
eigen methode

Protocollen AS 3100

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Koper (Cu) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni)
Zink (Zn) Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen
1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   1072490   Water

*): 

: 
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CHROMATOGRAM for Order No. 1072490, Analysis No. 642872, created at 19.08.2021 07:01:50

Monster beschrijving: Pb1wm1

[@ANALYNR_START=642872]
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CHROMATOGRAM for Order No. 1072490, Analysis No. 642873, created at 19.08.2021 07:01:51

Monster beschrijving: Pb2wm1

[@ANALYNR_START=642873]
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Projectcode: 2021-164 

 
Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   BM1 BM2 BM3 
Certificaatcode      
Boring(en)   1, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9 17, 19, 2, 20, 3, 4, 5 10, 11, 15, 16, 18 
Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,05 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,00 1,00 3,00 
Lutum % ds 1,00 1,00 1,00 
Datum van toetsing  10-8-2021 10-8-2021 10-8-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0163 -0 
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,002 
     
METALEN     
IJzer  % (m/m) 

ds 
 <5 4 (6)  <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  5,1 10,2 -0,2 
Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  27 62 -0,13 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  14 22 -0,06 
     
OVERIG     
Droge stof %  92,5 92,5 (6)  91,2 91,2 (6)  90,4 90,4 (6) 
Lutum %  <1   <1   <1  
Organische stof (humus) %  2   1   3  
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 7 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 7 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  <4 9 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 12 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 12 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  8 40 (6)  <5 18 (6)  7 23 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 12 (6) 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <82 -0,02 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 12 (6) 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,22 0,22  <0,05 <0,04  0,11 0,11 
Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04  0,065 0,065 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,15 0,15  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,14 0,14  <0,05 <0,04  0,081 0,081 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,083 0,083  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04  0,056 0,056 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,096 0,096  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,1 1,1 -0,01  0,35 <0,35 -0,03  0,52 0,52 -0,03 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   OM1 OM2 
Certificaatcode     
Boring(en)   1, 1, 1, 12, 12, 12, 9, 9, 9 15, 15, 15, 2, 2, 2, 3, 3, 3 
Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 1,00 0,90 
Lutum % ds 1,00 1,40 
Datum van toetsing  10-8-2021 10-8-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0049 <0,0245 0  0,0049 <0,0245 0 
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 
    
METALEN    
IJzer  % (m/m) 

ds 
 <5 4 (6)  <5 4 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 
Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 
Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 
Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 
Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 
    
OVERIG    
Droge stof %  84,9 84,9 (6)  78,8 78,8 (6) 
Lutum %  <1   1,4  
Organische stof (humus) %  1   0,9  
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 
Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6) 
Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,11 0,11  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  0,13 0,13  <0,05 <0,04 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,12 0,12  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,16 0,16  <0,05 <0,04 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,072 0,072  <0,05 <0,04 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,1 0,1  <0,05 <0,04 
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Grondmonster   OM1 OM2 
Certificaatcode     
Boring(en)   1, 1, 1, 12, 12, 12, 9, 9, 9 15, 15, 15, 2, 2, 2, 3, 3, 3 
Traject (m -mv)   0,50 - 2,00 0,50 - 2,00 
Humus % ds 1,00 0,90 
Lutum % ds 1,00 1,40 
Datum van toetsing  10-8-2021 10-8-2021 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,098 0,098  <0,05 <0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,9 0,9 -0,02  0,35 <0,35 -0,03 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
METALEN   
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  Pb1wm1 Pb2wm1 
Datum  16-8-2021 16-8-2021 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  24-8-2021 24-8-2021 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Xylenen (som) µg/l  0,21 <0,21  0  0,21 <0,21  0 
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  0,21 <0,14  0,01  0,21 <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 
Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,03  <0,2 <0,1  0,03 
    
METALEN    
Kobalt  µg/l  14 14  -0,08  <2 <1  -0,23 
Nikkel  µg/l  21 21  0,1  <3 <2  -0,22 
Koper  µg/l  <2 <1  -0,23  2,9 2,9  -0,2 
Zink  µg/l  68 68  0  43 43  -0,03 
Molybdeen  µg/l  <2 <1  -0,01  <2 <1  -0,01 
Cadmium  µg/l  0,5 0,5  0,02  <0,2 <0,1  -0,05 
Barium  µg/l  220 220  0,3  150 150  0,17 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04  -0,06  <0,05 <0,04  -0,06 
Lood  µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 
Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
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Watermonster  Pb1wm1 Pb2wm1 
Datum  16-8-2021 16-8-2021 
Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 
Datum van toetsing  24-8-2021 24-8-2021 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 
Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5 4 (6)  <5 4 (6) 
    
PAK    
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Tolueen µg/l  7   1000 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
   
METALEN   
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
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   S S Diep Indicatief I 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Barium  µg/l  50 200  625 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 

 



 
 

 

 

BIJLAGE VI 
Foto's onderzoekslocatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 



Bijlage 5  Stikstofonderzoek

 bestemmingsplan Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool

       225



Januari 2022  Status: definitief 

AERIUS-berekening 

Herontwikkeling Aloysiusschool, 
Geesteren 

 

 

 

 

 

  



AERIUS-berekening herontwikkeling Aloysiusschool, Geesteren 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AERIUS-BEREKENING 

HERONTWIKKELING ALOYSIUSSCHOOL, 

GEESTEREN 

 

 

 

 
 

Auteur:    BJZ.nu 
Opdrachtgever   Gemeente Tubbergen 
Status:    Definitief 
Datum:    Januari 2022 

 

  

 

 

  



AERIUS-berekening herontwikkeling Aloysiusschool, Geesteren 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

2 

INHOUDSOPGAVE 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING ................................................................................... 3 

HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING ....................................................... 4 

HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN ........................................................................ 5 

3.1 ALGEMEEN ................................................................................................................................................. 5 
3.2 GEBRUIKSFASE ............................................................................................................................................ 5 

HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE .............................................................. 8 

BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING ........................................................................ 9 

BIJLAGE 1 REKENRESULTATEN GEBRUIKSFASE ........................................................................................................... 9 



AERIUS-berekening herontwikkeling Aloysiusschool, Geesteren 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

3 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Kampboerlaan 10 te Geesteren (gemeente Tubbergen) bevindt zich de Aloysiusschool. Het voornemen 
bestaat om de bestaande school en overige bebouwing binnen het projectgebied te slopen waarbij de 
authentieke gevel van de school behouden blijft en geïntegreerd wordt in de nieuw te realiseren bebouwing. 
De te realiseren bebouwing biedt plaats aan een bassischool en aan een buitenschoolsopvang. Tevens worden 
in het noorden van het projectgebied 8 levensbestendige woningen gerealiseerd. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van Geesteren (rode ster) en de directe 
omgeving (rode omkadering) weergegeven. 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg 
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Het voornemen bestaat om de locatie van de Aloysiusschool aan de Kampboerlaan te Geesteren te 
herontwikkelen. De binnen het projectgebied (zie afbeelding 1.1) aanwezige school en overige bebouwing 
worden gesloopt. De authentieke gevel van de school blijft behouden en wordt geïntegreerd in de nieuw te 
realiseren bebouwing. De te realiseren bebouwing bestaat uit twee bouwlagen.  

In de bebouwing komen een basisschool en een buitenschoolsopvang. Voor de basisschool wordt uitgegaan 
van 15 klaslokalen. Daarnaast wordt uitgegaan van vijf lokalen voor buitenschoolse opvang. De basisschool en 
kinderopvang bieden plaats voor circa 310 leerlingen.  

De buitenschoolopvang heeft vijf ruimtes ter beschikking. De bebouwing heeft een totale 
bedrijfsvloeroppervlak (bvo) van circa 2.300 m2. Dit is exclusief eventuele uitbreidingen. Voor de eventuele 
uitbreidingen is in totaal een bvo van 800 m2 aangehouden. Met de eventuele uitbreidingen heeft de 
bebouwing in totaal een bvo van 3.100 m2. Momenteel is nog niet bekend of de bebouwing gasloos wordt 
gebouwd. 

In het noorden van het projectgebied worden 8 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. De woningen 
worden gasloos gebouwd. Het betreffen koopwoningen. De woningen zijn verdeeld over twee bouwblokken. 

Binnen het projectgebied worden parkeerplaatsen, een haal- en brenglocatie en een weg aangelegd. Het 
gebied ten noorden van de school wordt als schoolplein ingericht. 

In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie. In afbeelding 2.2 is een plattegrond van de begane 
grond weergegeven.  

 
Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie (Bron: BCT Architecten) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 4,5 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 
2000-gebied, namelijk ‘Engbertsdijksvenen’. 

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die op 1 juli 2021 in werking is getreden, 
is de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn is namelijk een partiële vrijstelling voor de 
bouwsector opgenomen. Dit houdt in dat de door de bouw mogelijke veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij een natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor 
tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en aanleg en ander werkzaamheden en niet voor structurele 
stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik 
van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt. 

Concreet betekent dit dat de aanlegfase na 1 juli 2021 niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden 
de uitgangspunten van de berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht. 

3.2 Gebruiksfase 

In de berekening voor de gebruiksfase worden de NOx en NH3 emitterende bronnen in kaart gebracht van de 
voorgenomen ontwikkeling. Deze emitterende bronnen bestaan in dit geval uit de verkeersgeneratie en het 
eventuele gasverbruik van de bebouwing. 

3.2.1 Woningen 

Doordat de woningen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen 
sprake van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn dan ook neutraal 
(zonder emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening. 

3.2.2 School 

Momenteel is nog niet bekend of de school gasloos wordt gebouwd. Worst-case wordt er van uitgegaan dat de 
school aangesloten zal worden op het gasnet.  

Om de emissie NOx te bepalen ten aanzien van het gebruik van de school is gebruik gemaakt van het ECN-
rapport uit 20161. Hierin worden energiekentallen gegeven voor 24 verschillende gebouwtypen binnen de 
dienstensector in Nederland. De kentallen zijn bepaald via statistische analyses van daadwerkelijke 
verbruiksgegevens uit 2013 en betreffen het gas- en elektriciteitsverbruik per vierkante meter 
gebruiksoppervlak.  

Bij de berekening van de stikstofemissie als gevolg van het gasverbruik zijn de onderstaande uitgangspunten 
gebruikt: 

• Calorische onderwaarde aardgas: 31,65*106 J/m³; 

• NOx emissie factor nieuwe CV-installatie: 14 g/GJ2; 

• Gasintensiteit basisschool: 15 m3/m2; 

• Bruto vloeroppervlak (bvo): 3.100 m2. 

Het vorenstaande resulteert in een emissie NOx van 20,60 kg NOx/j3. 

Naast de bovenstaande NOx emissies, zijn de emissiehoogte, spreiding en de warmte-inhoud van invloed op de 
rekenresultaten. Conform het rapport ‘Emissiekentallen NOx en NH3 voor PAS / AERIUS’, Tauw, 31 augustus 

                                                                 

1 Sipma, J.M., Nieuwe benchmark energieverbruik utiliteitsgebouwen en industriële sectoren, ECN, 2016 
2 Kok, H.J.G., Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden, glastuinbouw en huishoudens, TNO, 2014 
3 14*15*3.100*31,65*10^6*10^-12=20,60 
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2018’ is voor de emissiehoogte het volgende aangehouden: 1) hanteer in de modelberekening voor de 
uitstoothoogte de maximale bouwhoogte en 2) hanteer voor de spreiding de helft van de maximale 
bouwhoogte. De spreiding geeft de mate aan waarin de uitstoothoogte kan afwijken van de ingevoerde 
uitstoothoogte.  

De maximale bouwhoogte bedraagt in voorliggend geval 8 meter. Voor de uitstoothoogte is dus 8 meter 
aangehouden en voor de spreiding is daarom 4 meter aangehouden. Voor de warmte-inhoud is aangesloten 
op de default-waarde vanuit AERIUS voor kantoren en winkels, namelijk 0,014 MW. 

3.2.3 Verkeersgeneratie 

3.2.3.1 Algemeen 

De te realiseren bebouwing brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft 
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan 
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal 
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 
381 (december 2018)’ van het CROW. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline); 

• Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een 
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. Dit is de bandbreedte. In 
voorliggend geval is van het gemiddelde uitgegaan. 

3.2.3.2 Situatie projectgebied 

Schoollocatie: 

Ten aanzien van de basisschool en de buitenschoolsopvang wordt opgemerkt dat er in de publicatie 'Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie (publicatie 381, december 2018)' van het CROW geen verkeerscijfers zijn 
opgenomen. Door Goudappel Coffeng een onderzoek4 uitgevoerd naar de verkeersgeneratie. In de hierna 
volgende rekentool wordt ingegaan op de verkeersgeneratie. Uit wordt gegaan van een verkeersgeneratie van 
421 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. 

                                                                 

4 Verkeersonderzoek schoolomgeving Geesteren, kenmerk: 004825.20190823.R1.04, 16 september 2019) 
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In het kader van de worst-case aanname wordt geen rekening gehouden met vrije dagen, weekenden en 
vakanties. Zodoende wordt er in de AERIUS-berekening rekening gehouden dat de voorgenoemde 
verkeerbewegingen elke dag van het jaar plaatsvinden. In werkelijkheid zal dit aanzienlijk minder zijn. 

Woningen: 

Voor de levensbestendige woningen wordt uitgegaan van koop, rijwoningen. Op basis van de 
verstedelijkingsgraad en de stedelijke zone ontstaat qua verkeersgeneratie voor de woningen het volgende 
beeld: 

Functie Verkeersbewegingen per 
woning per weekdag 
(gemiddeld) 

Aantal 
woningen 

Totaal aantal 
verkeersbewegingen per 
weekdag (gemiddeld) 

Koop, huis, tussen/hoek 7,4 8 59,2 

Totaal 59,2 

Resume: 

De bebouwing binnen het projectgebied zorgt voor een totale verkeersgeneratie van afgerond 481 
verkeersbewegingen per dag. 

In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied en de te realiseren weg, van uitgegaan 
dat het verkeer het projectgebied vanaf de Vriezenveenseweg bereikt en weer verlaat. Vanaf daar zijn twee 
aannemelijke routes. De eerste route gaat via de Vriezenveenseweg om zo de rotonde op de 
Vriezenveenseweg, de Vinckenweg en de Kormelinkstraat te bereiken, waar het bouwverkeer vervolgens 
opgaat in het heersende verkeersbeeld. De tweede route gaat via de Vriezenveenseweg en de Dorpsstraat om 
zo de N747 te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersende verkeersbeeld. 

Om een uiterst worst-case scenario te berekenen is 100% van de verkeersbewegingen op beide routes 
gemodelleerd. Zodoende is met twee keer zoveel verkeer gerekend dan wordt verwacht.  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

Uit de AERIUS-berekening blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de AERIUS-berekening zijn in 
bijlage 1 bijgevoegd. 

Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie 
op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 
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BIJLAGE BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase 
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor het realiseren van nieuwe woningen aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren. 
Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, dient een deel van de aanwezige bebouwing gesloopt 
te worden. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op 
voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en 
Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 15 juni 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-
gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief 
effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet 
noodzakelijk geacht.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, die mogelijk negatief beïnvloed worden als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. 
Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de 
werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette 
vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd en de bebouwing gesloopt wordt en de bouwwerkzaamheden 
plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren 
om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen het `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën.   

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor het realiseren van nieuwe woningen aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren. 
Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, dient een deel van de aanwezige bebouwing gesloopt 
te worden. Omdat overtreding van de wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden op 
voorhand niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming, Natura 2000 en 
Natuurnetwerk Nederland in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 
uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren, gemeente Tubbergen. Het ligt in het 
westelijke deel van de woonkern Geesteren en wordt omgeven door stedelijk gebied. Ten zuiden van het 
plangebied ligt de Vriezenveenseweg en ten oosten van het plangebied ligt de Kampboerlaan Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische 
kaart. 
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, erfverharding en beplanting en is in gebruik als lagere school. In het 
plangebied staan verschillende gebouwen, welke deels aan elkaar gebouwd zijn. Alle bebouwing beschikt 
over bakstenen buitengevels met luchtspouw. Een deel van de bebouwing heeft een met dakpannen gedekt 
zadeldak, maar er zijn ook gebouwen die een met bitumen dakleer gedekt plat dak hebben. Een deel van de 
bebouwing beschikt over houten topgevels. De beplanting bestaat uit enkele solitaire loofbomen en struiken. 
Op onderstaande luchtfoto is de begrenzing van het plangebied aangegeven. Voor een impressie van het 
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage.  



6 

 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om het centraal en noordelijk gelegen deel van de bebouwing te slopen. Alleen het 
zuidelijk gelegen deel van de bebouwing wordt niet gesloopt. Het niet gesloopte deel blijft behouden als 
schoolgebouw. In het noordelijke deel van het plangebied wordt de nieuwbouw van 12 woningen 
gerealiseerd. In het westelijke deel van het plangebied worden parkeerplekken gerealiseerd en er wordt een 
verharde weg aangelegd die door het plangebied loopt en in verbinding staat met de Vriezenveenseweg en 
de Kampboerlaan. Het nieuwe terrein wordt nadien landschappelijk ingepast door middel van aanplant van 
enkele solitaire loofbomen langs de gehele westelijke grens van het plangebied. Er worden ook enkele 
solitaire loofbomen centraal in het plangebied geplant. Aangenomen wordt dat de bestaande beplanting in 
het plangebied wordt ingepast in het nieuwe ontwerp en niet wordt gerooid. Tevens wordt aangenomen dat 
een deel van de verharding wordt verwijderd en nieuwe verharding wordt aangelegd. Op onderstaande 
afbeelding wordt een plattegrond van het wenselijk eindbeeld weergegeven.   
 

 
Plattegrond van het wenselijk eindbeeld na planrealisatie; begrenzing van het plangebied wordt met de rode lijn aangeduid 
(bron: BCT Architecten ingenieurs & adviseurs) 

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

• Slopen bebouwing; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen beplanting; 

• Aanleggen verharding; 
 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden; 
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Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

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

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals sloop-, en 
bouwwerkzaamheden. 
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied met de oostzijde en 
zuidwestzijde aan loofbomen. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten kan niet uitgesloten worden 
dat beschermde waarden buiten het plangebied negatief beïnvloed worden als gevolg van geluid of optische 
verstoring. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Om de effecten van de voorgenomen activiteiten volledig in beeld te kunnen brengen, is een strook van 10 
meter ten oosten en westen van het plangebied meegenomen in het onderzoek. Wanneer verderop in dit 
rapport wordt gesproken over plangebied, wordt onderstaand onderzoeksgebied bedoeld.  

 

 
Begrenzing van het onderzoeksgebied; deze wordt met de rode lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 
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HOOFDSTUK 4   TOETSINGSKADERS  
 

4.1 Algemeen  
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.  
 
4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000  
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel – zonder vergunning – niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming. 
 

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming  
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld: 
 
Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.): 

• lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 
vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;  

• lid 3) Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben;  

• lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;  

• lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 
Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.); 

• lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;  

• lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;  

• lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen;  

• lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 
te beschadigen of te vernielen;  

• lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.) 
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

• onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 
van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

• onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  
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• onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

 
Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig. 
 

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)/Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang van de 
natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep negatief 
uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. Dit wil 
zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.  
 
Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel 
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HOOFDSTUK 5   GEBIEDSBESCHERMING  
 

5.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

5.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,83 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met het rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de lichtgroene kleur op de kaart aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

 
Beschermingsregime  
De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking.  
 
Toetsing aan provinciaal beleid 
Omdat het plangebied buiten  het Natuurnetwerk Nederland ligt, hoeft voorgenomen initiatief niet getoetst 
te worden aan provinciaal beleid t.a.v. Natuurnetwerk Nederland. 
 
Wettelijke consequenties  
Uitvoering van de voorgenomen plannen leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming, zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Overijssel. 
 

5.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

1,83 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
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De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door het ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 4,53 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is Engbertsdijksvenen. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natura 
2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de lichtgroene kleur aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
 
  

4,53 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Het plangebied is niet zichtbaar vanuit Natura 2000-gelet. Er is derhalve geen sprake van optische verstoring. 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten is er ook geen sprake van verstoring in 
de vorm van geluid, trillingen of het aantasten van abiotische omstandigheden. Een negatief effect op Natura 
2000-gebied wordt uitgesloten. 
 
Beoordeling stikstof (ontwikkelfase) 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. Dat houdt in dat stikstofemissie 
welke ontstaat tijdens de ontwikkelfase, niet beoordeeld hoeft te worden op mogelijk negatieve effecten 
op Natura 2000-gebied. Wel dient de gebruiksfase beoordeeld te worden. 
 
Beoordeling stikstof (gebruiksfase) 
Het aantal verkeersbewegingen van en naar het plangebied neemt mogelijk toe als gevolg van de bewoning 
van de nieuwe woningen. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen 
het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat er een toename van stikstofdepositie in 
Natura 2000-gebied zal plaats vinden, als gevolg van het bewonen van de nieuwe woningen. Nader 
onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening wordt niet noodzakelijk geacht, maar een 
stikstofberekening geeft wel inzicht in de daadwerkelijke emissie van stikstofemissie.   
 

5.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, toename verkeer in gebruiksfase en de afstand tussen 
het plangebied en Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten zal leiden tot een negatief effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen 
van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht.  
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HOOFDSTUK 6   SOORTENBESCHERMING 
 

6.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek & NDFF) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen 
die bruikbaar zijn voor deze studie. 
 
Het plangebied vormt een schoolterrein dat sinds enige tijd geleden niet meer functioneel is. Het plangebied 
bestaat uit bebouwing, verharding en beplanting. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt 
functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig 
kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

6.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 15 juni 2021 tijdens de daglichtperiode 
(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens 
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50) en zijn de in dit rapport opgenomen 
afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF; 
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Veel vogels vertonen territorium-indicerend gedrag en hebben 
een bezet nest. Sommige soorten hebben al uitgevlogen jongen in deze tijd van het jaar.  
  
In het plangebied is gekeken en geluisterd naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van 
nesten in het plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels 
en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.   
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het plangebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingslocaties.  
  
Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het plangebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en 
bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
hebben de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de zomerverblijfplaatsen. 
  
Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het plangebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
  
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. Sommige volwassen amfibieën hebben de voortplanting voltooid en hebben de 
voortplantingswateren al weer verlaten (gewone pad, heikikker) en zitten overdag weggekropen in holen en 
gaten in de grond,  of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen. Soorten als ‘groene 
kikker’ en rugstreeppad moeten nog beginnen aan de voortplanting.   
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het plangebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
 

  



17 

 

6.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. Vogels kunnen 
een nestlocatie bezetten in de beplanting, onder dakpannen, in nestkasten en op daken. Vogelsoorten die 
mogelijk in het plangebied nestelen zijn gierzwaluw, huismus, koolmees, pimpelmees, merel, houtduif, 
roodborst, vink en tjiftjaf. Het te behouden gebouw beschikt over gevelpannen die direct aansluiten op de 
bakstenen buitengevel. Dergelijke dakpannen vormen een veel voorkomend type nestplaats van 
gierzwaluwen. Ook is een gat in de gevel van het te behouden gebouw waargenomen die gierzwaluwen (en 
huismussen) de kans bieden onder de dakpannen te nestelen. Ook wordt de onderste rij dakpannen van het 
te behouden gebouw als potentiële nestplaats voor huismussen beschouwd. De te slopen bebouwing wordt 
vanwege bouwstijl en ligging op de schollocatie, niet als nestplaats voor huismussen of gierzwaluwen 
beschouwd. Er zijn geen oude of potentiële nesten van roofvogels in het plangebied waargenomen. 
 

  
Oud nest van de houtduif in de dakgoot van één van de gebouwen. 
 
Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
beschadigd of vernield. Als gevolg van het vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren 
beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels gedood. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt 
de functie en de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vogels niet aangetast.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar het plangebied 
behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
grondgebonden zoogdiersoorten als  huisspitsmuis, bosmuis, egel, eekhoorn en 
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar 
mogelijk bezetten huisspitsmuis en bosmuis er ook een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten 
kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond. Een geschikte plek voor 
egels of steenmarters om een (winter)rust- of voortplantingsplaats te bezetten, ontbreekt in het plangebied. 
Er is in een kopgevel van één van de gebouwen wel een gat in de gevel waargenomen, maat dit gat is te klein 
voor steenmarters om het gebouw te betreden.  
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Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een grondgebonden zoogdieren gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren 
niet af. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De bebouwing beschikt  over een 
luchtspouw, maar er zijn in de buitengevels van de te slopen gebouwen geen potentiële invliegopeningen, 
zoals open stootvoegen, aangetroffen. Wel wordt het te behouden gebouw beschouwd als potentiële 
verblijfplaats van vleermuizen. Mogelijk benutten vleermuizen de gevelpannen en een gat in de gevel als 
invliegopening. Verder zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen 
waargenomen, zoals een holle ruimte achter een boeiboord, windveer, loodslab, vensterluik, zonnewering 
of gevelbetimmering aangetroffen. Tevens zijn er geen holenbomen waargenomen die vleermuizen een 
potentiële verblijfplaats kunnen bieden.  
 

 
Potentiële invliegopening in het te behouden gebouw.  

 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield. Mogelijke verblijfplaatsen van 
vleermuizen in de te behouden gebouwen worden niet negatief beïnvloed door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;    
 

• Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
rond de bebouwing en beplanting in het plangebied. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine 
oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.   
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bruine kikker en gewone pad benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Deze soorten kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder strooisel en bladeren. De bebouwing is 
goed afgesloten en is daardoor niet toegankelijk voor amfibieën om te betreden. Het plangebied wordt niet 
als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. 
 
Door het verwijderen van strooisel en bladeren en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie 
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet 
af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen strooisel en bladeren; 
- Uitvoeren grondverzet 

 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Als gevolg van het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode wordt mogelijk een 
bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats.  Voor het beschadigen/vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd.  
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Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen  beplanting buiten de voortplantingsperiode; 
 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Alleen de te behouden bebouwing in het plangebied wordt beschouwd als potentiële verblijfplaats voor 
vleermuizen. Door  het  slopen  van  de  overige bebouwing  wordt geen vleermuis  verstoord of gedood en 
wordt geen verblijfplaats   verstoord, beschadigd  of  vernield.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:  

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten  wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentiële Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes1 van 
vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling van het `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voorplantingsplaatsen’. Voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren geldt geen vrijstelling.  

 
1 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Mits geen grondgebonden zoogdieren (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet 
tot wettelijke consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, 
dient een ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden 
volgens een goedgekeurde en toepasbare gedragscode.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen beschermde dieren doden of ontheffing aanvragen of werken volgens gedragscode; 
 
Amfibieën 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt 
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een 
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’. Voor het doden van beschermde 
amfibiesoorten geldt geen vrijstelling.  
 
Mits er geen amfibieën (opzettelijk) gedood worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. Indien niet voorkomen kan worden dat beschermde dieren gedood worden, dient een 
ontheffing van de verbodsbepalingen (doden) aangevraagd te worden of dient gewerkt te worden volgens 
een goedgekeurde en toepasbare gedragscode.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen beschermde dieren doden of ontheffing aanvragen of werken volgens gedragscode; 
 
Overige soorten 
Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

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

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, 
ontheffing aanvragen of 
werken volgens 
gedragscode 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden of 
ontheffing aanvragen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten  Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.10 lid 1a Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep  Vaste rust- 

plaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  Nee  Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vogels   Nee Ja n.v.t.  Nee Nee Nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 
nesten verstoor, 

beschadigd of 
vernield worden 

Vleermuizen    Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën  Ja Nee n.v.t.  Nee Ja Nee Nee, tenzij dieren 
gedood worden 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 

6.5 Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend. 

 
6.6 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFDSTUK 7   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepaling het 
opzettelijk ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die 
in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde soorten die niet op deze 
vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren en om opzettelijk de vaste rust- en 
voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Voor het doden van beschermde diersoorten 
geldt geen vrijstelling van de verbodsbepalingen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan 
soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, 
gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied 
aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, 
waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en Natura 2000-
gebied, is het niet aannemelijk dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een negatief 
effect op Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, zoals het opstellen van een stikstofberekening, wordt niet 
noodzakelijk geacht.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het plangebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, die mogelijk negatief beïnvloed worden, is uitsluitend het 
bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen 
niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen 
worden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd en de 
bebouwing gesloopt wordt en de bouwwerkzaamheden plaatsvinden tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen het `beschadigen/vernielen van vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen’. Er geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën.   

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de foeragerende diersoorten niet af.   

 

  

 
2 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

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

 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 
  



27 

 

Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De 
vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
https://www.ndff.nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 7  Archeologisch onderzoek

 bestemmingsplan Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool
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Laagland Archeologie heeft in juni/juli 2021 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Vriezenveenseweg 8-12 te 
Geesteren. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom 
de sloop van de huidige gebouwen, gevolgd door nieuwbouw. Het onderzoek is 
uitgevoerd conform de protocollen SIKB KNA 4002 en 4003. 

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype, 
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe 
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Op basis 
van het bureauonderzoek ligt het plangebied in een relatief lage dekzandvlakte, aan de 
voet van westelijk gelegen dekzandopduikingen. Bodemkundig is het terrein niet 
gekarteerd, maar op basis van de omliggende, gekarteerde gebieden en oude kaarten 
kan worden aangenomen dat in het noordelijke plangebied sprake is van een 
laarpodzolgrond (een dun plaggendek van minder dan 50 cm dik, dat is aangebracht op 
een veldpodzolgrond). Het zuidelijke terrein ligt waarschijnlijk op een veldpodzolgrond. 
In de omgeving van het plangebied zijn behoudens enkele losse vondsten van 
voornamelijk laatmiddeleeuws en nieuwetijds aardewerk geen relevante archeologische 
waarden bekend. Op geringe afstand ten oosten van het plangebied bevindt zich erve 
Kamphuis, waarvan de historie tot tenminste 1748 is terug te voeren. Vermoedelijk is 
dit erf niet heel veel ouder. Een laatmiddeleeuwse oorsprong wordt in ieder geval 
onwaarschijnlijk geacht. Op basis van de landschappelijke situatie geldt een lage 
verwachting voor resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen. Gezien 
het nabije historische erf geldt een hoge verwachting op resten uit de Nieuwe Tijd.  

Het uitgevoerde verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te 
toetsen en zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van 
het plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend 
booronderzoek de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van 
het plangebied in kaart te brengen. Er zijn negen grondboringen gezet. In alle boringen 
is een AC-profiel aangetroffen, waarbij de A-horizont uit een verstoord pakket van sterk 
wisselende dikte bestaat. Er zijn geen sporen van bodemvorming gezien; in het 
verstoorde pakket zijn geen resten van een plaggendek herkend. De kans dat het 
gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat wordt 
laag geacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen 
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te 
geven voor het aspect archeologie. 

Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de gemeente Tubbergen. De 
gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, A. Vissinga. 

Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om 
archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een 
meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, 
www.cultureelerfgoed). 
  

Samenvatting 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande sloop van de huidige 
schoolgebouwen, gevolgd door de bouw van een school/kindcentrum en maximaal 12 
woningen. De ingrepen vinden plaats op het huidige terrein van de Aloysiusschool aan 
de Vriezenveenseweg 8-12 te Geesteren, gemeente Tubbergen (OV). Hiertoe is een 
bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Tubbergen heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtings- en 
advieskaart dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden om aan te tonen dat 
eventueel aanwezige archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen 
worden geschaad door de geplande bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het 
onderzoek de gemeentelijke paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. 
Aanvullende wensen zijn niet kenbaar gemaakt. 

Het plangebied betreft de Vriezenveenseweg 8-12 in Geesteren, gemeente Tubbergen 
(OV), zie onderstaande afbeelding. 

 

 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

Het plangebied heeft een omvang van circa 0,93 ha. Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie Overijssel 

Gemeente Tubbergen 

Plaats Geesteren 

Beheerder/eigenaar grond  - 

Toponiem Vriezenveenseweg 8-12 

Kadastrale 
perceelnummer(s)1 

TBG02-K-8233, -6839 

Laagland Archeologie 
projectnummer 

GEVR211 

Datum conceptrapportage  1 juli 2021 

Datum definitief rapport 19-7-2021 

XY-coördinaten 246495/493550 

246560/493540 

 

1 kadastralekaart.com 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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246500/493525 

246565/493430 

Kaartblad2 28O 

Oppervlakte/lengte 
Plangebied 

circa 0,93 ha 

Datering Neolithicum - Nieuwe Tijd 

Complextype bewoning (inclusief verdediging) 

Onderzoeksmeldingsnr 5087338100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 
verkennende fase 

Datum begin veldonderzoek 30-06-2021 

Datum eind veldonderzoek 30-06-2021 

Opdrachtgever BJZ.nu 

Goedkeuring bevoegde 
overheid 

19-07-2021 

Bevoegde overheid gemeente Tubbergen 

Adviseur namens bevoegde 
overheid 

A. Vissinga 

Beheer documentatie Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel 
E-depot voor de Nederlandse archeologie 
Archief Laagland archeologie BV 

Uitvoerder Laagland Archeologie BV 
Virulyweg 21F-G 
7602 RG Almelo 
06 51 95 35 53 

Projectleider/opsteller 
onderzoek 

Erwin Brouwer 
erwin.brouwer@laaglandarcheologie.nl 

Tabel 1. Objectgegevens. 

  

 

2 www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm 
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Het plangebied is momenteel grotendeels bebouwd (school, bijgebouwen, 
(speel)pleinen en groenstroken. Het terrein bevat voor zover bekend geen kelders of 
andere ondergrondse kunstwerken en er zijn geen historisch waardevolle bouwwerken 
in het plangebied aanwezig.3  

In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet bekend. De 
milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en of en zo ja wie de 
toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium evenmin bekend. 
Onderstaande afbeelding toont de huidige en de gewenste nieuwe situatie. 

 

Afbeelding 2. Huidige situatie (links) en nieuwe situatie (rechts). 

Nieuwbouw vindt in het zuidelijke en noordelijke deel van het plangebied plaats. Het 
centrale deel wordt hoofdzakelijk ingericht als parkeerplaats en plein. 

Het aspect archeologie is niet opgenomen in het bestemmingsplan. In dat geval 
prevaleert de gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart. Op deze 
kaart ligt het plangebied in een zone met een lage verwachting op het aantreffen van 
archeologische resten. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij ingrepen groter dan 
5000 m2 en dieper dan 40 cm -mv. De geplande ingrepen overschrijden deze grenzen. 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde 
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch 
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch verwachtingsmodel 
op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen of en zo ja welke delen 

 

3 bron: gemeentelijke monumentenlijst 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

1.5  GEMEENTELIJK BELEID 

1.6 ONDERZOEKSDOEL 
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van het plangebied in aanmerking komen voor vervolgonderzoek. Het 
verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld door middel van een 
verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan worden 
beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek nodig is om de 
archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische situatie. 
Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar 
bijlage 2. 

Het plangebied ligt in het Overijssels zandgebied. Dit landschap is gevormd tijdens de 
voorlaatste ijstijd (Saalien) en de laatste ijstijd (Weichselien). Kenmerkend voor dit 
gebied is het dekzandlandschap, met dekzandvlakten, -welvingen en –ruggen. Beken 
doorsnijden dit landschap en her en der komen grotere en kleine stuwwallen voor. 
Gedurende het Saalien was dit deel van Nederland geheel met landijs bedekt dat een 
dikte van honderden meters kon bereiken. De stuwwallen ontstonden langs de flanken 
en het front van de voortkruiende, dikke ijsmassa. Ze bestaan uit oudere afzettingen 
van de voorloper van de Rijn (klei, zand, grind), die door de gletsjers zijn weggedrukt. 
De glaciale afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Drenthe. Tijdens de 
laatste fasen van het Weichselien werd het keileem afgedekt door dekzand (Formatie 
van Boxtel, Laagpakket van Wierden). Op grond van een geologische boring die 
ongeveer 330 m NO van het plangebied is gezet4 heeft het dekzandpakket hier een 
dikte van ruim 2 m. Vanaf die diepte komen tot 2,9 m -mv grove, grindhoudende 
zanden voor, gevolgd door zandige leem. Zowel de grove zanden als de zandige leem 
kunnen worden gerekend tot de Drenthe Formatie. 

Uit geraadpleegde paleogeografische kaarten5 blijkt dat het plangebied in een 
dekzandgebied ligt. Ongeveer 580 m oostelijk ligt een kleine stuwwal. Geomorfologisch6 
ligt het plangebied in een laagte (Bijlage 5), in het noordwesten grenzend aan een 
dekzandhoogte en in het zuidwesten aan een dekzandwelving. De noordwestelijke grens 
van het plangebied wordt gevormd door een klein beekje. 

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 zijn enkele 
dekzandruggen in de omgeving te zien, waaronder de dekzandrug grenzend aan het 

 

4 boring B28E0783, DINO-loket.nl. geologische interpretatie: EB 

5 Vos e.a., 2020. 

6 Voor een beschrijving van de geomorfologische situatie is gebruik gemaakt van de gemeentelijke 
archeologische verwachtings- en advieskaart. Deze is gebaseerd op een gedetailleerde 
geomorfologische kaart en biedt een beter beeld van de daadwerkelijke situatie dan de standaard 
geomorfologische kaart 1:50.000. 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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noordwestelijke plangebied. Oostelijk – buiten het onderzoeksgebied - is de stuwwal 
herkenbaar (rood) en wat dichterbij is een min of meer lintvormige dekzandopduiking 
waarop waarschijnlijk plaggendekken zijn aangebracht. Noordoostelijk – buiten het 
onderzoeksgebied – ligt een wat grotere dekzandopduiking, waarop eveneens 
plaggendekken zijn aangebracht.  

Onderstaande afbeelding toont een wat meer ingezoomde opname van het AHN. De 
aangrenzende dekzandopduiking is hierop goed herkenbaar. De scherpe begrenzing 
tussen dekzandopduiking en plangebied doet vermoeden dat delen zijn afgegraven of 
geëgaliseerd. Het plangebied ligt in een laagte. De grond onder de huidige bebouwing is 
iets opgehoogd. 

Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bodemkundig (bijlage 6) is het plangebied niet gekarteerd (bebouwde kom), maar op 
basis van de rondomliggende, gekarteerde terreinen ligt het plangebied waarschijnlijk in 
een zone met zwak lemige veldpodzolgronden, hoge zwarte enkeerdgronden of 
eventueel gooreerdgronden, of een combinatie hiervan. 

Veldpodzolgronden (Hn21) zijn gevormd in relatief laaggelegen, tamelijk vochtige 
gronden, al is het bodemtype gedurende lange tijd voldoende ontwaterd geweest om 
bodemvorming mogelijk te maken. Het zijn ietwat zure gronden, die niet zeer geschikt 
waren voor vroege vormen van akkerbouwen. Vaak zijn veldpodzolgronden pas vrij laat 
(Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd) in ontginning genomen op een moment dat meer 
geschikte bodemtypen niet meer voorhanden waren. Een veldpodzolgrond behoort tot 
de hydro-zandgronden, waarbij de inspoeling beperkt is als gevolg van relatief hoge 
grondwaterstanden. De uit- en inspoelingslagen zijn bij deze gronden over het 
algemeen slecht ontwikkeld. 

Enkeerdgronden (zEZ21) zijn zandgronden met een plaggendek van tenminste 50 cm 
dik. Dit plaggendek is vanaf de Late Middeleeuwen ontstaan door het periodiek 
opbrengen van met mest vermengde plaggen op de akker. Doel hiervan was de 
bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Enkeerdgronden zijn voor wat 
betreft archeologie om twee redenen relevant. De oudste enkeerdgronden zijn meestal 
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ontstaan op locaties die ook vóór het in zwang komen van plaggenbemesting al als 
akker in gebruik waren. Dat waren meestal relatief hooggelegen, goed ontwaterde 
zandgronden die redelijk goed met de toenmalige landbouwtechnieken konden worden 
bewerkt. Door deze eigenschappen zijn deze gronden vaak al heel vroeg – soms al 
vanaf het midden-Neolithicum – in gebruik genomen als landbouwgrond. Resten van 
bewoning uit deze perioden wordt daarom vaak onder een plaggendek aangetroffen. 
Daarnaast fungeert het plaggendek in meer moderne tijden als een dikke 
beschermende laag, waardoor eventueel aanwezige resten niet of in mindere mate zijn 
aangetast door allerlei bodemingrepen. 

Gooreerdgronden (pZn21 of pZn23) zijn zandgronden die ontstaan in gebieden met een 
hoge grondwaterstand. Landschappelijk vormen ze de overgang tussen eerdgronden en 
podzolgronden. De A-horizont is meestal 20-50 cm dik, sterk humeus en 
donkergekleurd. In top van het onderliggende zand heeft zich een dikke, maar (zeer) 
zwak ontwikkelde zeer humusarme B-horizont gevormd. Daaronder ligt een meestal 
grijze of lichtgrijsbruine zeer humusarme C-horizont.  

Westelijk van het plangebied stroomt een beekje. Op bodemkundige kaarten is deze 
niet terug te vinden en op het AHN is geen sprake van een beekdal ter hoogte van het 
plangebied, maar op (historische) kaarten is de beekloop te zien.  

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de uitgevoerde 
archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het plangebied zijn 
geen bekende waarden geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied zijn vondsten 
bekend, geadministreerd onder zaakid. 3188869100 op ongeveer 200 m NW van het 
plangebied (administratief geplaatst). De vondsten zijn aangetroffen tijdens 
archeologisch booronderzoek (zie paragraaf 2.3.3) en bestaan uit losse vondsten van 
(onbewerkt) vuursteen, aardewerk en dierlijk bot. De vuursteenresten zijn niet bewerkt 
en afkomstig uit een plaggendek of geroerde grond; aardewerkfragmenten zijn 
aangetroffen in vier boringen en aan het maaiveld. Het betreft grijs- en roodbakkend 
aardewerk en geglazuurd aardewerk vanaf 1250 na Chr. en/of het begin van de Nieuwe 
Tijd (1500 – 1650 na Chr.). In twee boringen zijn fragmentjes van (verbrand) dierlijk 
bot gezien. In alle gevallen gaat het om losse vondsten; een complextype is niet te 
bepalen. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in een zone met 
een lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden, grenzend aan 
zones met een middelmatige en hoge verwachting. 

In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken 
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7. Zaakid. 
2012211100 grenst aan het noordwestelijke plangebied en betreft een bureau- en 
karterend booronderzoek.7 De vondsten die hierbij aan het licht zijn gekomen zijn 

 

7 Scholte Lubberink, 2001. 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.2  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.3  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
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genoemd in paragraaf 2.3.1. Tijdens het booronderzoek zijn voor delen van het 
onderzochte plangebied plaggendekken van 50 – 110 cm dik geconstateerd. Dit betreft 
kampontginningen, aangelegd op twee dekzandruggen. Op het hoogste punt van de 
dekzandrug is het plaggendek het dikst. Naar de lagere delen wordt het dek dunner. 
Langs de randen is vaak sprake van een veldpodzolbodem waarop een dun (< 50 cm) 
cultuurdek is opgebracht. Buiten de zones met plaggendek is sprake van een bouwvoor 
van 20-40 cm dik, die op een zwak ontwikkelde veldpodzol ligt. De top van de (onder 
het plaggendek of bouwvoor) bestaat uit een veldpodzolbodem waarin meestal nog een 
BC- of een C-horizont aanwezig is. De bovenliggende horizonten zijn opgenomen in 
bouwvoor of plaggendek, maar vaak nog wel herkenbaar. De aanwezigheid van een 
doorspitte podzolbodem duidt op een relatief late ontginning, vermoedelijk na 1500 na 
Chr. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot vervolgonderzoek. 

Zaakid. 2256339100 betreft een bureau- en booronderzoek ongeveer 320 m N-NW van 
het plangebied. Op basis van het bureauonderzoek geldt een verwachting op resten 
vanaf het Laat-Paleolithicum. Het plangebied ligt op een met dekzand bedekte 
grondmorenerug, waarop een dun esdek ligt. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat 
het bodemprofiel overal tot in de C-horizont is verstoord. Nader onderzoek wordt 
daarom niet geadviseerd. 

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)8 is het plangebied onbebouwd (zie 
onderstaande afbeelding). Het noordelijke plangebied is op de OAT (Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafel) aangeduid als bouwland; het zuidelijke deel is nog niet ontgonnen 
(heide/woeste grond); wel loopt een (onverharde) weg in min of meer west-oost 
richting door dit heideveld. Het westelijke plangebied wordt deels begrensd door een 
beekje, dat ten zuidwesten van het plangebied de onverharde weg doorsnijdt. 

Op de kaart is diverse bebouwing rondom het plangebied aangegeven. Daaronder valt 
de oude kern van Geesteren, dat noordelijk van het plangebied aan een kruising ligt. 
Daaronder vallen tevens diverse boerenerven. Binnen het onderzoeksgebied komen 
twee boerenerven voor die in oude historische bronnen (de Twentse schattingsregisters) 
genoemd worden. Dit betreft Erve Mensink/Mensman, ruim 500 m O van het plangebied 
en Erve Harmelink/Hermelink, ongeveer 400 m ZO. Erve Mensink wordt voor het eerst 
genoemd rond 1476 na Chr.; Erve Harmelink wordt genoemd rond 1379 na Chr. De 
overige erven zijn waarschijnlijk aanzienlijk jonger. Vaak gaat het om keuterboerderijen 
(‘kathe’s’ of katersteden) die gevestigd zijn op gronden die zich minder goed voor 
landbouw lenen. De introductie van de aardappel als gewas in de 18e eeuw maakte het 
mogelijk dat ook de marginale gronden opbrengst konden leveren. Een tamelijk late 
oorsprong van de erven nabij het plangebied wordt ondersteund door de vorm van de 
bouwlanden binnen het onontgonnen gebied en het ontbreken van verkavelingen binnen 
de essen. Dit wijst erop dat het hier om kampontginningen gaat; relatief kleinschalige 
en late ontginningen. 

Min of meer grenzend aan het oostelijke plangebied ligt Erve Kamphuis (Kaamphuis) 
/Kampboer). De oude boerderij fungeert tegenwoordig als gemeenschapshuis. De 
oudste historische bronnen vermelden dat de toenmalige boerderij rond 1748 werd 
verkocht aan de familie Kamphuis die er tot in de vorige eeuw gewoond heeft.9 Hoe oud 
het erf op dat moment was is niet bekend. 

 

 

8 bron: hisgis.nl 

9 bron: ervekampboer.nl en tubantia.nl 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is blauw omlijnd. Het onderzoeksgebied is met een blauw gestreepte lijn 
aangeduid. Beige: bouwland, lichtgroen: weideland, donkergroen: bos/opgaand hout, 
paars: heide, oranje: onverharde weg. lichtpaars: tuin; rood met grijs: bebouwing met 
erf. Bron: hisgis.nl. 

Op de topografische kaart van 1901 (zie afbeelding 5) is alleen het meest noordelijke 
deel van het plangebied nog in gebruik als bouwland. Het resterende terrein is ingericht 
als grasland. Het zandpad heeft plaatsgemaakt voor een wat zuidelijker gelegen weg 
(de voorloper van de huidige Vriezenveenseweg) en het beekje lijkt enigszins te zijn 
rechtgetrokken. De bebouwing rondom het plangebied is wat toegenomen en delen van 
de woeste gronden zijn ontgonnen. 

In 1950 werd de huidige school gebouwd. In de navolgende decennia werden grote 
delen van het plangebied bebouwd.  
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1901. Bron: topotijdreis.nl. 

 

Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1955. Bron: topotijdreis.nl. 
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Landschappelijk gezien ligt het terrein in een dekzandvlakte, aan de voet van een 
dekzandopduiking ten westen ervan. In het noordelijke plangebied is een (dun) 
plaggendek te verwachten, aangezien dit deel van het terrein rond het eerste kwartaal 
van de 19e eeuw in gebruik was als akker. Het zuidelijke terrein was op dat moment 
onontgonnen (heide); vermoedelijk is hier een veldpodzolbodem aanwezig, wellicht ook 
een gooreerdgrond. Op het AHN zijn geen sporen van een plaggendek in het plangebied 
zichtbaar, waaruit kan worden afgeleid dat er egalisatie heeft plaatsgevonden.  

Het noordwestelijke plangebied wordt begrensd door een klein beekje. In de omgeving 
zijn enkele losse vondsten van aardewerk (uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd) en 
van verbrand bot bekend. Tevens zijn enkele (onbewerkte) vuursteenbrokken 
gevonden. In ieder geval vanaf 1832 was ongeveer 20 m oostelijk van het plangebied 
een boerenerf aanwezig. Deze wordt niet genoemd in oude bronnen; vermoedelijk 
betreft het een boerenerf dat in de loop van de 18e – misschien al 17e - eeuw is 
gesticht.  

In de loop van de afgelopen eeuw is het terrein grotendeels in gebruik geweest als 
grasland. Daaruit kan worden afgeleid dat het terrein weinig geschikt werd geacht voor 
landbouw, waarschijnlijk vanwege de lage ligging en vochtige omstandigheden. 

De eerste bebouwing in het plangebied verscheen rond 1950 en dit gebouw is nog 
steeds aanwezig. In de navolgende decennia zijn andere delen van het plangebied 
bebouwd geraakt. De ervaring leert dat het in deze periode bij nieuwbouw gebruikelijk 
was een groot deel van het terrein vaak tot op grote diepte te vergraven, een en ander 
in het kader van het bouwrijp maken van een terrein.  

Het relatief vlakke, laaggelegen terrein heeft het plangebied waarschijnlijk 
onaantrekkelijk gemaakt voor bewoning vanaf de prehistorie tot in de Late 
Middeleeuwen. Voor zover er sprake was van bewoning in deze periode, dan zal die 
geconcentreerd zijn geweest op de nabijgelegen hogere, beter ontwaterende gronden. 
Voor deze periode geldt daarom een lage verwachting. Met de aanwezigheid van erve 
Kamphuis nabij het plangebied in de loop van de Nieuwe Tijd zijn resten uit deze 
periode te verwachten (hoge verwachting op resten uit de Nieuwe Tijd), samenhangend 
met dit historische erf. Hoewel het plangebied buiten het eigenlijke boerenerf lag, zijn 
wel resten van terreininrichting (greppels, kuilen en dergelijk) te verwachten. Daarnaast 
kunnen afvalkuilen en dergelijke worden verwacht, evenals grondsporen van spiekers 
en andere bijgebouwtjes. Nabij het beekje is mogelijk sprake van een boerenvoorde. 

3CONCLUSIE EN 
VERWACHTINGSMODEL 

3.1 CONCLUSIE 

3.2 VERWACHTINGSMODEL 
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Deze beek is in de afgelopen eeuw gekanaliseerd, zodat resten van een eventuele 
boerenvoorde (meestal een plank of wat stapstenen) niet meer te verwachten zijn. 
Zuidwestelijk van het plangebied, op de locatie waar het beekje wordt doorsneden door 
het toenmalige zandpad, is wel een voorde te verwachten. 

Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het 
maaiveld onder een bouwvoor of eventuele plaggendek. De natuurlijke bodem wordt 
hier gevormd door dekzand waarin zich vermoedelijk een podzol heeft ontwikkeld. 
Eventuele resten bestaan uit (gefragmenteerd) aardewerk, houtskool, verbrande 
huttenleem en natuursteen. Ook baksteen is te verwachten. Deze vondstcategorieën 
bevinden zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een bouwvoor of in/onder een 
plaggendek. Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht. Het gaat daarbij 
overwegend om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden zich in 
de top van de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. 
Verwacht wordt echter dat met de bouw van de school en de latere panden de bodem 
grotendeels is verstoord. 
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie in 
het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Voor het booronderzoek niet-toegankelijke en/of verstoorde delen zijn aangegeven op 
de kaart in bijlage 3.Voor aanvang van het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) 
opgesteld10 en gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit het zetten van 
circa zes verkennende boringen. In afwijking van het plan van aanpak is in het veld 
besloten in totaal negen grondboringen te zetten om een betere spreiding van de 
boringen te verkrijgen. 

Verkennend booronderzoek is een snelle en kostenefficiënte onderzoeksmethode om de 
archeologische potentie van een plangebied in kaart te brengen. Aangezien de 
specifieke bodemopbouw in het plangebied niet bekend is, is verkennend onderzoek in 
dit stadium de meest geschikte onderzoeksmethode.  

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 
indicatoren. De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m. Het 
bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-
maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De 
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de posities 
van de boringen is opgenomen in Bijlage 8. 

Het typerende bodemprofiel bestaat uit een verstoord pakket, gevolgd door een C-
horizont in dekzand of verspoeld dekzand. 

Het verstoorde pakket bestaat uit diverse lagen overwegend zwak siltig, matig fijn zand. 
De lagen zijn divers gekleurd en over het algemeen scherp begrensd met de 
onderliggende laag. Wortelresten komen voor en in slechts één boring zijn 

 

10 E. Brouwer, 2021 

4VELDONDERZOEK  

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 
BODEMONTWIKKELING 
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baksteenfragmentjes gezien (boring 9). Bijlage 8 toont de (geïnterpoleerde) dikte van 
het verstoorde pakket. Deze varieert van 50 cm (boring 2) tot 150 cm (boring 6). De 
gemiddelde verstoringsdikte bedraagt ongeveer 95 cm. De mediale verstoringsdikte 
bedraagt 80 cm.  

De C-horizont bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Dit zand is overwegend geel 
gekleurd en kan enkele minieme grindjes bevatten, wat erop wijst dat enige verspoeling 
heeft plaatsgevonden. Er zijn geen sporen van bodemvorming waargenomen. In het 
verstoorde pakket zijn geen resten van een plaggendek herkend. 
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Het bodemprofiel toont een dik verstoord pakket. Van de natuurlijke ondergrond 
resteert alleen een C-horizont. Waarschijnlijk betreft dit het restant van een 
(veld)podzolgrond; de typerende C-horizont van een gooreerdgrond is bleker van kleur 
en bevat vaak roestvlekken. Dit betekent dat de top van de natuurlijke ondergrond 
overal is verdwenen. Daarmee is ook het archeologisch niveau verdwenen. Dit betekent 
dat de archeologische verwachting voor alle perioden kan worden bijgesteld naar ‘zeer 
laag’. Mogelijk zijn nog wel resten van diepe grondsporen bewaard gebleven in de nog 
resterende C-horizont. Dergelijke sporen kunnen alleen door middel van (intensief) 
gravend onderzoek worden opgespoord. De archeologische waarde van dergelijke 
incidentele en geïsoleerde sporen is meestal zeer beperkt.  

 

 

 

5 CONCLUSIE EN VERWACHTING 
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Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied 
archeologische sporen bevat, afgezien van resten van diepe grondsporen. Het 
archeologisch belang hiervan is laag.  

Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied 
vrij te geven.  

Dit advies is overgenomen door de gemeente Tubbergen, hierin vertegenwoordigd door 
de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer A. Vissinga. 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan 
bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website: 
www.cultureelerfgoed.nl/contact. 
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BIJLAGE 10VERKLARENDE 
WOORDENLIJST 

 

Administratief geplaatst – administratief geplaatste waarnemingen zijn 
waarnemingen waarvan de exacte vondstlocatie niet bekend is. Dit betreft vaak oude 
vondsten of recentere vondsten door een amateurarcheoloog. In Archis3 zijn ze op de 
topografische kaart geplaatst op het snijpunt van een 100 x 100 m raster.  

AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle 
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan 
terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde 
(al dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd. 

ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin 
gegevens over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn 
opgeslagen.  

Es – een es (enk, eng) is een areaal bouwland dat door meerdere grondgebruikers 
wordt gebruikt. Een es is ruimtelijk begrensd en als zodanig herkenbaar, maar de 
individuele percelen zijn niet gescheiden door duidelijk herkenbare grenzen.  

Formatie van Boxtel – de Boxtel-afzettingen bestaan overwegend uit zand en in wat 
mindere mate uit leem. Deze afzettingen zijn vooral onder koude, periglaciale 
omstandigheden gevormd. Het betreft onder andere afzettingen die door de wind zijn 
afgezet (eolische afzettingen), niet-eolische afzettingen zoals löss, kleinschalige 
fluviatiele afzettingen, hellingafzettingen, en lacustiene afzettingen. 

Formatie van Drenthe – de sedimenten van de Drentheformatie bestaan overwegend 
uit matig fijn tot uiterst grof grindhoudend zand, klei en leem. Deze sedimenten zijn 
gevormd door of nabij het landijs tijdens het Saalien. 

Bodemhorizont – een bodemhorizont is een laag of zone die wordt gevormd door 
bodemvorming. Een bodemhorizont onderscheidt zich van andere lagen door kleur, 
textuur, structuur en abiotische factoren. De aan- of afwezigheid van bodemhorizonten 
in podzolgronden geeft belangrijke informatie in hoeverre het vroegere loop-
/woonniveau nog intact is en in welke mate daarmee archeologische resten zijn te 
verwachten.  

De A-horizont ligt meestal aan of vlak onder het maaiveld en is vaak humeus. Vaak 
vormt de bouwvoor de A-horizont. De E-horizont ligt meestal onder de A-horizont.  

De E-horizont is ontstaan onder invloed van (regen)water, waardoor klei, humus en/of 
aluminium omlaag zijn getransporteerd. De E-horizont is vaak lichtgrijs van kleur 
(‘loodzand’). 

De B-horizont ligt onder de E-horizont. Dit is een inspoelingslaag. De B-horizont is 
meestal bruin of donkerbruin gekleurd.  

DE BC-horizont kan onder de B-horizont voorkomen. Dit is een overgangslaag van B- 
naar C-horizont. De kleur is meestal donkergeel, bruingeel of geelbruin 

De C-horizont is de minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal. Het is het 
moedermateriaal waarin de bovenliggende horizonten zijn gevormd. 



 

38 
 

 

 

 

Kampontginning – kampontginningen zijn veelal kleinschalige, meestal vrij late 
ontginningen die vanuit een of een beperkt aantal personen is opgezet (eenmanses). 
Vaak zijn diverse kampontginningen op den duur samengegroeid tot een grotere es. 

Katerstede – klein boerenbedrijf (keuterboerderij) met eenvoudige bebouwing, 
meestal samenhangend met een (kleinschalige) ontginning van een heidegebied. 
Meestal zijn katersteden (‘kathe’s’) tamelijk laat ontstaan (na 1600). Vooral met de 
introductie van de aardappel rond 1750 konden katersteden ontstaan. Vaak werd een 
katerstede met bijbehorende ontginning geïnitieerd door een jongere boerenzoon. De 
oudste zoon erfde traditiegetrouw de ouderlijke boerderij; het boerenbedrijf werd bij 
vererving niet opgedeeld. De keuterboer had geen zeggenschap over de gezamenlijk 
gebruikte terreinen zoals heidevelden en hakhoutbossen. 

Laagpakket van Wierden  - (Boxtelformatie). Tot dit laagpakket worden de 
dekzanden gerekend. Dekzand is gedurende het laat-Weichselien – vroeg-Holoceen 
gevormd onder invloed van de wind  

Loodzand - In een plaggendek wordt regelmatig loodzand aangetroffen: bij het winnen 
van plaggen werd eerst de natuurlijke toplaag afgestoken. In deze toplaag was een E-
horizont (uitspoelingslaag) aanwezig met een kenmerkende grijze kleur. Loodzand 
wordt meestal aangetroffen in de onderzijde van het plaggendek. 

Middeleeuwen  - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode 
vlak na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op 
heden zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke 
vermoedens dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude 
stads- en dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw 
ontstaat er weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De 
maatschappij raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de 
ontginning van veen, heide en bos.  

Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op 
een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en 
verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een 
locatie kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen 
en andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De 
bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn 
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.  

Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland 
wel bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis) 
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens 
trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en 
aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het 
ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft 
advies over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed. 

Saalien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 236 – 126 duizend 
jaar geleden. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd (voorlaatste glaciaal). Gedurende 
deze periode kwam het landijs tot in Midden-Nederland. 
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Voorde – Een voorde (ook wel drecht, trecht of tricht genoemd) is een doorwaadbare 
plaats in een beek of rivier. Vaak werd een voorde verhard met stenen of keien, die 
door houten palen op hun plaats werden gehouden. 

Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7 
duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland 
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de 
bodem van grote delen permanent bevroren (permafrost).  
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

Voorliggende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling heeft betrekking op de herontwikkeling van de 
locatie van de Aloysiusschool aan de Vriezenveenseweg 12 te Geesteren. 

De aanwezige schoolbebouwing is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen 
en wensen. Het voornemen is om nagenoeg alle aanwezige bebouwing te slopen en overtollige (erf)verharding 
te saneren, om ter plaatse een nieuwe basisschool en buitenschoolse opvang te realiseren.  

Door de herontwikkeling van de schoollocatie komt een deel van de gronden vrij. Het voornemen is om hier 
maximaal acht grondgebonden levensloopbestendige woningen te realiseren. 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan “Albergen en 
Geesteren” waardoor een bestemmingsplanherziening is vereist. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije 
toets aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze 
ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op de m.e.r.-beoordeling gegeven. 

M.e.r.-beoordeling 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met 
milieueffectrapportage in aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van 
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 
 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen dan voldoet het aan de definitie van het besluit. In voorliggend 
geval gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De voorgenomen ontwikkeling is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De 
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 
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1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

In voorliggend geval wordt de drempelwaarde niet overschreden of benaderd. Van een directe m.e.r.-plicht is 
dan ook geen sprake. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.  

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s 
noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie)); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 

Betrokken partijen 

Bij het project is de  initiatiefnemer en de gemeente Tubbergen betrokken.  
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Tubbergen het bevoegd gezag. 
Daarnaast worden de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere 
vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader 
van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4 
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin 
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.  
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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende) 
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden. 

Voorgenomen ontwikkeling 

Concreet bestaat het voornemen uit het slopen van de bestaande aanwezige bebouwing om plaats te maken 
voor een nieuwe basisschool en buitenschoolse opvang die voldoet aan de hedendaagse 
(duurzaamheids)eisen en wensen. In de beoogde nieuwe bebouwing wordt de bestaande kenmerkende 
voorgevel (zie afbeelding 1) geïntegreerd. De nieuwe bebouwing van de basisschool en buitenschoolse opvang 
zal bestaan uit maximaal twee bouwlagen. 

Achter het schoolgebouw komt het school-/speelplein. Achter het school/speelplein, in het noorden van het 
projectgebied, is ruimte voor het realiseren van acht grondgebonden levensloopbestendige woningen. Deze 
woningen bestaan uit één bouwlaag met kap. Dit sluit aan op de daarachter gelegen bestaande woningen. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van twee rijtjes met vier aaneen gebouwde woningen. Opgemerkt wordt dat het 
voorliggende bestemmingsplan flexibiliteit biedt om in plaats van rijwoningen tweekappers te realiseren. 

Aan de westzijde van het projectgebied wordt een parkeerterrein gerealiseerd ten behoeve van de 
schoollocatie en de woningen. Binnen het projectgebied wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd tussen 
de Vriezenveenseweg en de Louis ten Catelaan. Hiermee worden de beoogde woningen en het beoogde 
parkeerterrein ontsloten.  

Voor de basisschool wordt uitgegaan van 13 klaslokalen. Daarnaast wordt uitgegaan van drie lokalen voor 
buitenschoolse opvang.  

In afbeelding 3.1 is situatietekening opgenomen van de beoogde situatie. 

 

Afbeelding 1 Kenmerkende voorgevel Aloysiusschool (Bron: Lars Smook) 
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Afbeelding 2 Beoogde situatie projectgebied (Bron: bct architecten ingenieurs & adviseurs) 

 

Locatiekenmerken 

Het projectgebied bevindt zich aan de Vriezenveenseweg 12 in de kern Geesteren. Het projectgebied wordt 
aan de zuidzijde begrensd door de Vriezenveenseweg. Aan de westzijde zijn woonpercelen en een watergang 
aanwezig. Ook aan de noordzijde zijn woonpercelen aanwezig. Verder wordt het projectgebied aan de 
oostzijde begrenst door maatschappelijke voorzieningen. 

De ruimtelijke en functionele structuur van de directe omgeving bestaat voornamelijk uit een mix van 
woonpercelen, maatschappelijke functies en centrumfuncties. 

Binnen het projectgebied is bebouwing aanwezig behorend bij de Aloysiusschool. Het gaat om verouderde 
bebouwing. Daarnaast zijn de gronden rondom de bebouwing veelal verhard en/of ingericht als school-
/speelplein. 

In afbeelding 3 is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de directe omgeving aangegeven. De 
locatie van het projectgebied is aangegeven met de rode contour. 
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Afbeelding 3 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern Geesteren en de directe omgeving (Bron: PDOK) 

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens 
het bouw- en woonrijp maken is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig 
zijn. De nieuwe bebouwing zal gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie. 

De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde woningen en schoolgebouw uitsluitend de 
huishoudelijke/reguliere afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op 
eenvoudige wijze te kunnen inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie 
van gevaarlijk afval.  

Verontreiniging en hinder 

In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en sloop- en 
bouwwerkzaamheden op de locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van 
en naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er 
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de 
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt 
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de woningen geen nadelige effecten op het milieu en de omgeving 
plaatsvinden. Woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies. 

De basisschool en buitenschoolse opvang kan op basis van de basiszoneringslijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven 
en Milieuzonering' het best wordt aangemerkt als 'Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs'. 
Dergelijke functies worden aangemerkt als milieucategorie 2 functies, met een grootste richtafstand van 30 
meter voor het aspect geluid. Voor de aspecten stof, geur en gevaar geldt geen richtafstand (0 meter). 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek industrielawaai1 uitgevoerd. In 
hoofdstuk 3 onder het kopje ‘Geluid’ wordt hier nader op ingegaan.  

Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 

De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Door de beoogde nieuwe overzichtelijke ontsluiting 
van het gebied zal van verkeersonveiligheid geen sprake zijn. 

                                                                 

1 Akoestisch onderzoek industrielawaai, Aloyiusschool te Geesteren (Rapportnummer: 20210717-BJZ061-RAP-AKO-IL 1.0, 16 juli 2021) 
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HOOFDSTUK 3  BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant. 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, externe veiligheid, water en  
archeologie. In dit hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder 
wordt ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten is door 
diverse externe bureaus onderzoeken uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in 
onderstaande alinea’s.  

Verkeer 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een eventuele toename van de 
verkeersgeneratie. Hiertoe wordt de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' 
van het CROW aangehouden. 

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van vervangende nieuwbouw van een bestaande (basis)schoollocatie. 
Redelijkerwijs kan er vanuit worden gegaan dat dit niet resulteert in een onevenredige toename van de 
verkeersbewegingen. Immers is de functie (school en buitenschoolse opvang) reeds aanwezig en/of 
planologisch toegestaan. 

Voor wat betreft de beoogde grondgebonden woningen wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:  

 Stedelijke zone: rest bebouwde kom; 
 Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk, gemeente Tubbergen (Bron: CBS StatLine); 
 Functie: ‘Koop, huis, twee-onder-een-kap’2. 

De woningen leveren op basis van de gegevens uit de CROW-publicatie een totale verkeersgeneratie op van 
gemiddeld (7,8*8=) 62,4 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. 

De Vriezenveenseweg, Louis ten Catelaan en (direct) omliggende wegen zijn van voldoende capaciteit om de 
verkeersbewegingen in de nieuwe situatie veilig en vlot te kunnen verwerken. 

Omdat er sprake is van een lichte toename van het aantal verkeersbewegingen per weekdagetmaal wordt het  
effect van de voorgenomen ontwikkeling op de verkeerssituatie ingeschaald op licht negatief. 

Geluid 

De beoogde toe te voegen woningen worden niet aangemerkt als geluidsbelastende functies. De basisschool 
en buitenschoolse opvang kan op basis van de basiszoneringslijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' het best wordt aangemerkt als 'Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs'. 
Dergelijke functies worden aangemerkt als milieucategorie 2 functies, met een grootste richtafstand van 30 
meter voor het aspect geluid. Voor de aspecten stof, geur en gevaar geldt geen richtafstand (0 meter). 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek industrielawaai3 uitgevoerd om de 
geluidbelasting in beeld te brengen Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en conclusies van het 
onderzoek. 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 35 dB(A) ter plaatse van 
bestaande woningen en 40 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuwe woningen. In de avond- en nachtperiode 
vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 

                                                                 

2 Het plan voorziet in de mogelijk voor het realiseren van rijwoningen en/of tweekappers. Op basis van de CROW-publicatie kennen 

tweekappers een hogere verkeersgeneratie, zodoende is er sprake van een worst-case berekening. 

3 Akoestisch onderzoek industrielawaai, Aloyiusschool te Geesteren (Rapportnummer: 20210717-BJZ061-RAP-AKO-IL 1.0, 16 juli 2021) 
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De maximale geluidniveaus (ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren op de parkeerplaats) bedragen 
in de dagperiode ten hoogste 63 dB(A) ter plaatse van bestaande woningen en 66 dB(A) ter plaatse van de 
beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode vinden geen relevante activiteiten plaats. Hiermee 
wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Goede ruimtelijke ordening 

Ter plaatse van de beoogde nieuwe woningen bedragen de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus in de 
dagperiode ten hoogste 51 dB(A). De richtwaarde van stap 2 (45 dB(A) voor woningen gelegen in 'rustige 
woonwijk' uit de VNG-publicatie wordt niet gerespecteerd. Er is niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat bij deze woningen. 

De maximale geluidniveaus bedragen in de dagperiode ten hoogste 76 dB(A) ter plaatse van bestaande 
woningen en 75 dB(A) ter plaatse van de beoogde nieuw woningen. In de avond- en nachtperiode vinden geen 
relevante activiteiten plaats. De richtwaarde van stap 2 (65 dB(A) voor woningen gelegen in 'rustige woonwijk' 
uit de VNG-publicatie wordt niet gerespecteerd. 

Eventuele maatregelen zijn onderzocht. Het treffen van (gedrags)maatregelen aan de bron ('stemgeluid' van 
kinderen) is in alle redelijkheid niet mogelijk. Door afscherming (scherm op de noord(west)elijke grens van het 
schoolplein met een hoogte van minimaal 2,0 meter) en/of het vergroten van de afstand tussen de nieuwe 
woningen en (de noordelijke grens van) het schoolplein, kunnen de optredende geluidniveaus aan de 
richtwaarden van stap 2 uit de VNG-publicatie voldoen. Binnen het stedenbouwkundig plan is dit mogelijk 
ongewenst. 

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel wenselijk zijn, kan het bevoegd gezag hogere 
geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen toestaan. Voor de schoollocatie in relatie tot de nieuwe 
woningen zijn het enkel in de dagperiode optreden van de (hoge) geluidniveaus (geen slaapverstoring), het 
beschikken over een geluidluwe achtergevel en buitenruimte, en de maatschappelijke noodzaak van de 
nieuwe (levensloopbestendige) woningen zijn mogelijke argumenten om een hogere geluidbelasting in de 
betreffende situatie als aanvaard aan te merken. 

Tevens dienen de geluidbelaste gevels van de nieuwe woningen conform het Bouwbesluit 2012 te voldoen aan 
een minimale karakteristieke gevelwering van 20 dB(A), zodat de geluidniveaus in de woon- en/of 
slaapvertrekken van de nieuwe woningen niet hoger zijn dan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd. 

Verkeersaantrekkende werking 

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de schoollocatie bedraagt ten hoogste 42 dB(A) 
etmaalwaarde. Maatgevend is de geluidbelasting ter plaatse van de woning Vriezenveenseweg 14, gelegen aan 
de nieuwe ontsluitingsweg. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de Schrikkelcirculaire en de 
richtwaarde van 50 dB(A) van stap 2 van de VNG-publicatie wordt gerespecteerd. 

Conclusie 

Indachtig het vorenstaande (het treffen van maatregelen in de vorm van een geluidscherm langs de 
noord(west)elijke grens van het schoolplein of het toestaan van hogere geluidniveaus) wordt geconcludeerd 
dat er geen sprake is van onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de bestaande 
en toekomstige milieugevoelige functies. 

Gelet op het vorenstaande wordt het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de geluidsituatie 
ingeschaald op neutraal. 

Luchtkwaliteit 

Het plan heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel verkeer ten opzichte van de huidige situatie extra 
verkeersbewegingen tot gevolg. Via een NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in 
betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Net als bij de berekening van de extra 
vervoersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling is uitgegaan van een toename van afgerond 63 extra 
vervoersbewegingen. Het aandeel vrachtverkeer (aan- en afvoer goederen commerciële functies) is op 5% 
gezet (worst-case). De berekening laat het volgende beeld zien. 
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Uit de berekening blijkt dat voorliggend plan 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 
Vervolgonderzoek naar effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van luchtkwaliteit wordt ingeschaald op neutraal. 

Geur 

In voorliggend geval worden er geen geurbelastende objecten, zoals bedoeld in de Wgv, gerealiseerd. Het 
effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van geur wordt ingeschaald op neutraal. 

Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 
januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet 
Natuurbescherming. 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000: 

In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale 
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen 
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ. 

Het projectgebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde (stikstofgevoelige) 
Natura 2000-gebied 'Engbertsdijkvenen' ligt op een afstand van circa 4,5 kilometer.  

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
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habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening4 
uitgevoerd. 

Hierna wordt de belangrijkste conclusie van het onderzoek weergegeven. Op basis van de AERIUS-berekening 
blijkt dat er geen sprake is van een stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In het kader 
van de beïnvloeding van stikstof voor Natura 2000-gebieden, hoeft geen Wet natuurbescherming-vergunning 
aangevraagd te worden. 

Natuurnetwerk Nederland: 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Het projectgebied ligt niet binnen het concreet begrensde NNN. Het projectgebied ligt op circa 1,9 kilometer 
van het NNN. Gezien de ruime afstand tot het NNN en de aard van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat 
er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

Soortenbescherming 

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het projectgebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek5 uitgevoerd. 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het projectgebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Beschermde diersoorten benutten het projectgebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdieren er een vaste rust- of voortplantingsplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats in het projectgebied maar gebruiken het wel als foerageergebied.   

Van de in het projectgebied nestelende vogelsoorten, die mogelijk negatief beïnvloed worden, is uitsluitend 
het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing 
verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting 
verwijderd en de bebouwing gesloopt wordt en de bouwwerkzaamheden plaatsvinden tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van 
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.  

Als gevolg van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk beschermde grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en 
amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats in het projectgebied bezetten, geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’. Er 
geldt geen vrijstelling voor het doden van beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het projectgebied als 
foerageergebied voor de foeragerende diersoorten niet af. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkelingen ten aanzien van ecologie is neutraal. 

Externe veiligheid 

Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het voornemen voorzien niet in 
het toevoegen van een risicovolle inrichting. Het effect van de voorgenomen ontwikkelingen aanzien van 
externe veiligheid is neutraal. 

                                                                 

4 AERIUS Berekening, Herontwikkeling Aloysiusschool, Geesteren (Status: definitief, Juni 2021) 

5 Quickscan natuurwaardenonderzoek Vriezenveenseweg 12 Geesteren (projectnr. 3496, versie 1.0, 3 april 2021) 
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Water 

Het projectgebied ligt niet in een grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied. Het effect van de 
voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding wordt ingeschaald op positief, vanwege het feit dat het 
verharde vloeroppervlak per saldo niet toe zal nemen. Het hemelwater wordt op een adequate wijze 
opgevangen en geïnfiltreerd binnen het projectgebied. Het afvalwater wordt afgevoerd via het gemeentelijk 
rioleringsstelsel. 

Archeologie 

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is door Laagland Archeologie een archeologisch bureauonderzoek 
en inventariseren veldonderzoek6 uitgevoerd. 

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het projectgebied archeologische sporen 
bevat, afgezien van diepe grondsporen. Het archeologisch belang hiervan is laag. Gelet op het vorenstaande is 
er geen reden tot het uitvoeren van nader archeologisch onderzoek. Daarnaast worden de gronden ten 
aanzien van het aspect archeologie 'vrijgegeven'. 

Het effect van de voorgenomen ontwikkelingen aanzien van archeologie is neutraal. 

Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan. 
In voorliggend geval zal gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden enige hinder als gevolg van 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan hoofdzakelijk om geluid en stof vanuit de bouwplaats 
en sloop- en bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer 
tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de 
genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen.  

Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

Cumulatie 

Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare 
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. Er zijn 
geen ontwikkelingen in direct omliggende gebieden bekend waarbij sprake is van vergelijkbare effecten die in 
dezelfde periode uitgevoerd zullen worden. Cumulatie is daarom niet aan de orde. 

                                                                 

6 Vriezenveenseweg 8-12, Geesteren, gemeente Tubbergen (OV) (Versie 2 (definitief), juli 2021) 
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HOOFDSTUK 4  CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de 
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt. 

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

Kenmerken van de activiteit  

Bij de kenmerken van de activiteit dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd: 

• De omvang van het project;  
• hinder. 

Omvang 

De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het voornemen draagt bij aan het behoud van een schoollocatie 
in Geesteren door een nieuw duurzaam schoolgebouw te realiseren. Daarnaast wordt bijgedragen aan de 
woningbehoefte in Geesteren door het mogelijk maken van maximaal 8 grondgebonden woningen. 
Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  

Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. Uit het ecologische 
onderzoek en de stikstofberekening is echter gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soorten- of gebiedsbescherming leiden. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van 
soorten- of gebiedsbescherming. 

Plaats van de activiteit 

Het projectgebied ligt geheel binnen het grondgebied van de gemeente Tubbergen. Gezien de definitie uit het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kan worden geconcludeerd dat het projectgebied onderdeel uitmaakt van 
bestaand stedelijk gebied. De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in beschermd gebied in het kader van 
waterhuishouding of natuur. Binnen het projectgebied zelf zijn ook geen waardevolle groenstructuren 
aanwezig.  

Samenhang met andere activiteiten ter plaatse  

Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats 
waarmee rekening dient te worden gehouden. 

Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen 

Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet, 
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:  

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

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, 
geur, externe veiligheid, water, ecologie (waaronder stikstof) en archeologie geen belangrijke structurele 
nadelige en onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met 
tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.  
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling  

De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.  
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Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister 

onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze 

voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.  

1  I n l e id ing  
 

In opdracht van Gemeente Tubbergen heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, een 

waterhuishoudkundig plan opgesteld op de planlocatie Aloysiusschool te Geesteren. 

 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen herinrichting van de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. In 

verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het nodig om de 

lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige 

waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen.  

 

Achtergrond 

Om water bij ruimtelijke ontwikkeling een prominentere rol te geven, is op grond van het 

besluit op de ruimtelijke ordening de watertoets verplicht gesteld. Dit komt er op neer dat bij 

elk ruimtelijk plan vooraf moet worden aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en dat onderlinge afstemming 

plaatsvindt tussen ontwikkelaar en waterbeheerders (watertoetsproces). De doorvertaling 

van het watertoetsproces zal in het bestemmingsplan worden opgenomen in de vorm van 

een waterparagraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop 

omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. 

 

 
 

Doel 

Om goed onderbouwde en weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het ontwerp van het 

plangebied is het raadzaam om inzicht te hebben in de grondwaterhuishouding 

(grondwaterstanden, fluctuaties en stromingsrichting) en bodemopbouw ter plaatse. De 

resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor de in een latere fase op 

te stellen waterparagraaf. Tevens wordt de digitale watertoets reeds ingevuld, om te bepalen 

welke procedure doorlopen moet worden dan wel een wateradvies te verkrijgen. 

 

In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en geohydrologisch 

onderzoek, de vigerende regels voor de waterhuishouding bij ruimtelijke ontwikkeling en de 

interpretatie van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies.  

 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 

eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 

Watertoets(proces) 

 

De essentie van het watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en 

waterbeheerders. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen 

en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen waarin 

'waterbelangen' spelen. In een waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer uitgelegd hoe wordt 

omgegaan met de waterhuishouding binnen het plan (Bij grotere plannen wordt het opstellen van de 

waterparagraaf veelal voorafgegaan door een vooroverleg met waterschap, gemeente en/of 

Rijkswaterstaat). Het waterschap kijkt vervolgens of in het plan voldoende rekening is gehouden met de 

waterhuishouding ter plaatse (beoordeling waterparagraaf) en geeft een wateradvies. Het resultaat van 

het watertoetsproces is een tussen de initiatiefnemer en waterbeheerder afgestemde waterparagraaf in 

het ruimtelijk plan. 

 

Afhankelijk van de omvang van het plan alsmede relevante wateraspecten / -belangen komt het 

watertoetsproces in aanmerking voor de korte procedure dan wel normale procedure. 
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2  Vooronde rzoek  en  onde rzoeksopze t  

2 .1  Loca t i e g egev en s  

De onderzoekslocatie Aloysiusschool is gelegen in de westzijde van Geesteren. De locatie 

staat kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie K en nummers 8233 en 6839. De 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 9.215 m2 en is momenteel in gebruik 

als school en sporthal. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de Vriezenveenseweg. 

Aan de oost- en noordzijde wordt het begrensd door woningen en de Kampboerlaan.  

 

Tabel 2.1: Overzicht topografische gegevens 

Topografische gegevens 

Locatie  Aloysiusschool te Geesteren 

Gemeente Tubbergen 

Waterschap Vechtstromen 

Huidig gebruik School en sporthal 

Oppervlakte onderzoekslocatie 9.215 m2 

Maaiveldhoogte1 15,6 m+NAP 

Toekomstig gebruik Bassischool, parkeervoorzieningen en woningen 
1 Gemiddelde maaiveldhoogte op basis van AHN.nl, oplopend van zuid naar noord; 

 

Op 7 januari 2022 heeft een locatiebezoek plaatsgevonden. Navolgend zijn enkele foto’s van 

de locatie weergegeven. In bijlage 3 zijn eveneens foto’s opgenomen. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Foto’s locatie bezoek Aloysiusschool te Geesteren 

 

Linksboven: Watergang/sloot aan de westzijde van locatie 

Linksonder: Schoolplein westzijde, gezien richting het zuiden 

Rechts: Schoolplein westzijde richting het noorden 
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2 .2  Gewens t e  h e r i n r i c h t i n g  

Op de locatie is een herverdeling  in een nieuwe basisschool met parkeervoorzieningen en 

acht woonkavels voorzien (zie figuur 2.2). In de noordoosthoek wordt een toegangsweg 

voorzien die aansluit op de Louis ten Catelaan, aan de zuidzijde sluit de toegangsweg aan op 

de Vriezenveenseweg.  

 

 
Figuur 2.2: Herverdeling schets onderzoekslocatie (Noaberkracht, 20-07-2021).   

Gebaseerd op de tekening aangeleverd door de opdrachtgever zal het verhard oppervlakte in 

de toekomst toenemen. Dit bestaat uit circa 4.585 m2 voor de toekomstige rijbaan, 

schoolplein, trottoirs en parkeerplaatsen (verhardingen). Daarnaast zal de bebouwing zorgen 

voor een toename van verhard oppervlak met circa 2.830 m2. Dit is inclusief inritten en een 

parkeerplaats op particulier terrein. In onderstaande tabel is de toekomstige verharding 

weergegeven. 

 

 

Tabel 2.2: Oppervlaktes en kavelindeling (m2) 

Situatie Kavels Globale oppervlakte Oppervlak 

bebouwd 

Oppervlak 

verharding 

Totaal 

verhard 

Voormalig School en sporthal 9.215 3.450 2.500 5.950 

Toekomstig Basisschool+schoolplein 

4 st. 2-o.-1-kap/ geschakeld1 + 4 

rijwoningen2) 

Parkeerterrein + rijbaan* 

9.215 1.770 

1.060 

 

 

1.825 

 

 

2.760 

7.415           

Totaal onverhard 1.800 (20%)  

Totaal verhard  7.415 (80%)  

1) 140 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit 

2) 100 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit 

* Op basis van gesloten verhardingen. 
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2 .3  O nde r z o e k sop z e t  

2.3.1 Geohydrologisch onderzoek 

Eerst zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarbij op basis van alle beschikbare openbare 

data (o.a. DINOloket, Wateratlas Overijssel, Actueel Hoogtebestand Nederland) de lokale 

bodemopbouw en geohydrologie wordt beschreven. 

 

Omdat deze gegevens vaak van regionale aard zijn dienen deze te worden door vertaald naar 

de lokale situatie. Hiervoor zijn aan verschillende openbare bronnen gegevens ontleend 

omtrent de geohydrologie en waterhuishouding. De verzamelde gegevens zijn afkomstig van; 

 het Actueel Hoogtebestand van Nederland 3 (AHN3); 

 KLIC-melding en relevante kadastrale kaarten van het Kadaster; 

 de database DINOloket van TNO; 

 openbare datasets beschikbaar via het Nationaal Georegister; 

 openbare datasets van de Provincie Overijssel (Atlas van Overijssel); 

 DHV, Geohydrologisch onderzoek en waterhuishouding op hoofdlijnen, februari 

2006; 

 Reeds uitgevoerde onderzoeken door Geofoxx:  

o Bemalingsadvies e.o. te Geesteren, Geofoxx, 20111870_b1RAP, oktober 

2011; 

o Milieukundig- en geohydrologisch onderzoek Peuverhoek II te Geesteren, 

Geofoxx, 20082282_a1RAP, december 2008; 

o Bemalingsadvies Langeveenseweg te Geesteren, Geofoxx, 

20152284_b1RAP, juli 2015.  

 

Figuur 2.3 toont de reeds uitgevoerde onderzoeken op de kaart van Geesteren ten opzichte 

van de planlocatie.  

 

 
Figuur 2.3: Ruimtelijke verdeling van reeds uitgevoerde onderzoeken ten opzichte van 

huidige planlocatie (blauw).  
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2.3.2 Digitale watertoets 

In dit kader van de (verplichte) watertoets is het van belang om in de planvormingsfase na te 

denken over de waterhuishoudkundige aspecten op de locatie. Een eerste stap hierin is het 

doorlopen van de digitale watertoets. Met behulp hiervan kan worden bepaald welke  

wateraspecten er spelen en welke procedure op basis hiervan moet worden doorlopen.  

 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling dient in de 

toelichting van het bestemmingsplan een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 

wordt een beschrijving gemaakt van onder andere de geohydrologische uitgangspunten, de 

beleidsmatige uitgangspunten van gemeente en waterschap, de benodigde bergingsopgave, 

infiltratiemogelijkheden en de toekomstige invulling van de waterhuishouding (op 

hoofdlijnen). Afhankelijk van de uitkomsten van de digitale watertoets, wordt de 

waterparagraaf in een later stadium geschreven. De resultaten van de digitale watertoets zijn 

opgenomen in onderhavige rapportage (bijlage 3). 
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3  Be le id  
 

In de navolgende paragraaf is het huidige beleid ten aanzien van stedelijk waterbeheer 

beknopt toegelicht. Het stedelijk waterbeleid wordt ingevuld door de gemeente Tubbergen 

en waterschap Vechtstromen. 

3 .1  W ate r s chap  

Het waterschap heeft een aantal normen en uitgangspunten opgenomen in het document 

‘duurzaam en veilig water in de stad’ alsmede ‘Waterbeheerplan 2015-2021, Waterschap 

Vechtstromen’. Het algemene uitgangspunt van het waterschap Vechtstromen is dat het 

omliggende watersysteem niet extra belast wordt door de ontwikkelingen op de locatie. Er 

mag géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvinden. Daartoe hanteert het 

waterschap de volgende twee tritsen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit: 

 

Vasthouden – bergen – afvoeren 

De trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ houdt in dat in eerste instantie getracht dient te 

worden het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden 

(infiltratie in de bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te 

worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in laatste instantie  - wanneer noch 

vasthouden, noch bergen afdoende is - kan overwogen worden het water zo traag mogelijk 

af te voeren naar de omgeving. 

 

Schoon houden – scheiden – schoonmaken  

De trits ‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ omvat ten eerste het niet toelaten dat 

de waterkwaliteit verslechtert (schoon houden), vervolgens het scheiden van schone en vuile 

waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. De 

hydrologische ordeningsfuncties voor deze trits zijn: 

 Cascadering, waarbij vuile gebiedsfuncties benedenstrooms van schone worden 

gelegd; 

 Buffering, waarbij tussen schone en vuile gebiedsfuncties een bufferzone wordt 

aangelegd; 

 Differentiatie per stroomgebied, waarbij elk (deel)stroomgebied een richtinggevende 

functie krijgt. 

 

Onder deze bovengenoemde trits heeft het waterschap Vechtstromen een aantal specifieke 

uitgangspunten met betrekking tot het stedelijk waterbeheer: 

 Voor de dimensionering hanteert het waterschap een maatgevende langdurige bui 

die één keer in de 100 jaar (T=100+10%) op kan treden. Dit betreft een bui met 

een omvang van 101 mm in 48 uur (minus afvoer via oppervlaktewater à 28 mm, 

dient 74 mm geborgen te kunnen worden tot aan maaiveld. Daarnaast dient de 

berging- en/of infiltratievoorziening een gezamenlijke minimale inhoud te hebben van 

40 mm (op basis van een kortdurende piekbui T10+10%), waarbij het hemelwater 

middels een knijpconstructie vertraagd afvoert richting het 

oppervlaktewatersysteem; 

 Ondergrondse infiltratievoorzieningen moeten worden voorzien van een 

inspectiemogelijkheid en worden voorzien van blad- en zandvangers; 

 Het hemelwater wordt bij voorkeur zichtbaar (bovengronds) afgevoerd naar de 

berging- en/of infiltratievoorziening; 

 In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde grond- en oppervlakte-

waterkwaliteit mogen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, koper, lood en 

PAK-houdende materialen) worden toegepast. Er zijn voldoende milieuvriendelijke 

alternatieven die vergelijkbaar zijn wat betreft uitstraling, gebruiksgemak, levensduur 

en onderhoud. Indien de uitlogende materialen toch worden toegepast, dienen ze 

jaarlijks gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen; 



Waterhuishoudkundig plan 

Aloysiusschool te Geesteren 

 

projectnummer datum   

20211557/RREK april 2022 7 / 26 

 Het waterschap is er voorstander van om zo min mogelijk schoon regenwater af te 

voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nieuw aan te leggen gebieden dienen 

gescheiden gerioleerd te worden; 

 (Actualisatie van) rioleringsberekeningen dienen conform de C2100-module (van de 

Leidraad Riolering) te worden uitgevoerd (inclusief de bepaling van verhard 

oppervlakte); 

 Om afwenteling op de omgeving (o.a. piekafvoeren) te voorkomen mag de maximale 

afvoer vanuit het (nieuwe) stedelijk gebied niet toenemen ten opzichte van de 

oorspronkelijk in het onbebouwde gebied optredende agrarische afvoeren (hierna ook 

wel “maatgevende landelijke afvoer” genoemd). Hiervoor dient een maatgevende 

afvoernorm van 2,4 liter per seconde per hectare te worden gehanteerd; 

 Het waterschap hanteert als toelaatbare stroomsnelheden in watergangen en duikers 

0,5 m/s respectievelijk 1,0 m/s. Ervan uitgaande dat deze optredende maxima van 

kortdurende aard zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aan de 

uitstroomzijde van de duiker bodem- en eventueel ook 

oeverbeschermingsvoorzieningen getroffen moeten worden om uitspoeling te 

voorkomen; 

 Het waterschap is geen voorstander van het creëren van nieuwe onderbemalingen 

t.b.v. het realiseren van voldoende ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten. Om 

voldoende ontwateringsdiepte te bereiken, en toch aan te sluiten bij bestaande 

grond- en oppervlaktewaterpeilen kan overwogen worden het terrein integraal op te 

hogen, dan wel om over te gaan op selectief ophogen in combinatie met 

kruipruimteloos bouwen. Voor een overzicht van de gangbare ontwateringnormen 

wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, paragaaf 3.2. 

3 .2  Gemeen t e l i j k  be l e i d  

Hemelwater (HWA) 

De planontwikkeling heeft na realisatie een hoeveelheid verhard oppervlak van 7.415 m2 tot 

gevolg. Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 

m2). 

 

Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 

verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening. 

Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het 

maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop. 

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 

berging van 20 mm (oorspronkelijke bebouwing), minus 3 mm inloopverlies (= 17 mm). Het 

te bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk 

ook infiltreren. 

 

Ontwateringsdiepte 

In figuur 3.1 zijn de definities van ontwateringsdiepte en drooglegging weergegeven.  
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Figuur 3.1: Definities ontwateringsdiepte en drooglegging 

 

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte2 en grondwaterstand. Het 

uitgangspunt voor het stedelijk gebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt 

gerealiseerd voor de gewenste functie. In tabel 3.1 zijn de ontwateringsdiepten weergegeven 

(de beoogde ontwateringsdiepte is geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de 

grondwaterstand een sterk dynamisch karakter heeft).  

 

Tabel 3.1: Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie  

Gebruiksfunctie 

 

Gewenste ontwateringsdiepte (m)* 

Woningen/gebouwen met kruipruimte 1,0 m t.o.v. vloerpeil 

Woningen/gebouwen zonder kruipruimte 0,5 m t.o.v. vloerpeil 

Wegen 

Openbaar groen 

0,7 m t.o.v. maaiveld 

0,5 m t.o.v. maaiveld 

*Op basis van overleg met gemeente Tubbergen op 30-4-2021 te Tubbergen. 

 

Bouwperiode 

Bij de aanleg en het onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt 

worden van uitloogbare bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en dient het 

gebruik van strooizout te worden beperkt. Indien er toch uitlogende materialen worden 

toegepast, dient het desbetreffende materiaal jaarlijks gecoat te worden om diffuse 

verontreinigingen te voorkomen. 

 

Inrichting 

De straatpeilen dienen bij de straatpeilen in de omgeving van het plangebied aan te sluiten. 

Rondom de bouwkavels is voldoende ruimte om hoogteverschillen met de omgeving op te 

vangen. Het vloerpeil van de bebouwing dient normaal 0,2 m boven de kruin van de weg 

gelegen te zijn, echter is dit eveneens afhankelijk van de inrichting van het straat tracé 

(drempels, type wegprofiel, afstand tot straat etc.).  

 

In hoofdstuk 6.1 zal verder worden ingegaan op de vloerhoogten. Deze vloerpeilen zijn 

gebaseerd op de minimale drooglegging en benodigde straatpeilen. 

 

                                                
2 De maaiveldhoogte zelf heeft vrijwel geen directe invloed op de grondwaterstand (afhankelijk van een 

bepaalde drooglegging werkt de maaiveldhoogte, via het oppervlaktewaterpeil, wel door in de 

grondwaterstand). De maaiveldhoogte is wel van belang voor de ontwateringsdiepte. 
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4  Geohydro log isch  onderzoek  

4 .1  Maa i v e l dhoog t e  

Regionaal 

Het dorp Geesteren ligt ten westen van de hogere stuwwal van Ootmarsum en ten noorden 

van de middelhoge stuwwallen van Albergen en Tubbergen.  

 

Lokaal 

De planlocatie loopt af in zuidelijke richting. Aan de noordzijde en centraal in de locatie is het 

maaiveld 15,6 m+NAP. Opgemerkt dient te worden dat het een interpolatie betreft, en de 

locatie hoofdzakelijk bebouwd en verhard is. Aan de zuid- en noordzijde van het 

projectgebied is het maaiveld (trottoir) op circa 15,2 m+NAP gelegen. De westzijde heeft 

een hoogte van circa 15,4 m+NAP. De watergang, welke in zuidelijke richting afwatert en 

aan de westzijde van de locatie gelegen is, heeft een bodemhoogte van circa 14,2 tot 14,1 

m NAP. 

 

 
Figuur 4.1: Hoogtelijnen op de planlocatie op basis van AHN3 
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4 .2  Geo l o g i e   

Het natuurlijke landschap in het grootste gedeelte van de gemeente Tubbergen kreeg in 

grote lijnen zijn huidige structuur in de geologische periode het Pleistoceen. Tijdens de op 

een na laatste ijstijd in deze periode (het Saalien) werd het aanwezige fluviatiele materiaal 

door vanuit het noorden oprukkende landijsmassa's opgestuwd. Er ontstond met name in het 

oostelijke deel van de gemeente een reliëfrijk landschap met als grootste gestuwde eenheden 

de heuvels van Tubbergen, Albergen en Geesteren. Het landijs zette een taaie, stugge en 

nauwelijks waterdoorlatende laag keileem (een mengsel van keien, grind, zand en leem) af. 

Door het smeltwater werden grof zand en grind afgezet, voornamelijk in het westelijke 

gedeelte van de gemeente. 

 

De gemeente Tubbergen ligt aan de voet van het stuwwallencomplex van Ootmarsum, welke 

ten oosten van de gemeente gelegen is, en het hoogste punt in de omgeving betreft.  

 

 
Figuur 4.2: Weergave hoogtepatroon Twente (Rioned) 

 

De stuwwal van Ootmarsum is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). In de laatste 

ijstijd (Weichselien) werd Nederland niet bedekt door gletsjers, maar was de ondergrond wel 

permanent bevroren (permafrost). Neerslag en sneeuwsmeltwater kon daardoor niet in de 

bodem doordringen en er ontstonden oppervlakkige smeltwaterstromen. Vanaf de stuwwal 

stroomden enorme hoeveelheden erosiemateriaal als een met water verzadigde brij het 

laagland in, waardoor ruime en brede dalen ontstonden. Tevens zijn vanuit het noordwesten 

met name de vlakke en westflanken (onderhavige planlocatie) van hellingen bedekt met een 

laag stuifzand (formatie van Boxtel).  

4 .3  B odemopbouw  

Regionale bodemopbouw 

De opeenvolging van slecht doorlatende lagen en goed doorlatende watervoerende pakketten 

bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. De opeenvolging wordt de geohydrologische 

opbouw genoemd. In figuur 4.3 is de geohydrologische opbouw weergegeven (gebaseerd op 

het geohydrologische model van de DINOloket, REGIS v2.2).  

Geesteren 
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn tot circa 2,5 m-mv verschillende zandlagen 

aanwezig (formatie van Boxtel). Daarna volgt een zandkaag met grof en midden zand 

(formatie van Drente) van circa 2,5 tot 14 m-mv. Hieronder bevinden zich twee zandlagen 

(formatie van Peize en Waalre en formatie van Oosterhout). Op circa 19 m-mv bevindt zich 

de formatie van Breda bestaande uit zandige klei en klei, dit is de geohydrologische basis.  

 

 

 

 
Figuur 4.3: Regionale bodemopbouw (REGIS V2.2, DINO loket). 

Lokale bodemopbouw  

Ter bepaling van de lokale bodemopbouw ter plaatse van de Aloysiusschool te Geesteren zijn 

eerder uitgevoerde onderzoeken door Geofoxx in de omgeving nagegaan. Voor de lokale 

bodem opbouw zijn de gegevens uit 20152284_b1RAP, juli 2015, 20082282_a1RAP, 

december 2008, 20130134_a1brfRAP, juli 2013 en 20111870_b1RAP, oktober 2011 

gebruikt.  

 

Hieruit blijkt dat de bovenste 5 m-mv (maximale boordiepte) overwegend bestaat uit zand 

met een siltige bijmenging. Ter hoogte van de Peuverstraat te Geesteren is op de diepte van 

4,0 tot 5,0 m-mv een kleilaag aangetroffen met een matig zandige bijmenging.  

 

Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw 

Diepte (m-mv) Bodemsamenstelling 

0,0 – 0,5  zand matig fijn, matig siltig, matig humeus 

0,5 – 2,0  Zand, matig fijn tot matig grof, zwak siltig 

2,0 – 3,5  Zand, zeer fijn, sterk siltig 

3,5 – 5,0 Zand, sterk siltig en klei, matig zandig 

 

Onderzoekslocatie 
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4 .4  Doo r l a t e ndhe i d  

Onverzadigde zone: 

Om een indruk te krijgen van de doorlatendheid (k-waarde) van de 

onverzadigde zone zijn de doorlatendheidsproeven van de 

Langeveenseweg en Peuverhoek II te Geesteren geanalyseerd. De 

proeven zijn verricht op verschillende dieptes in de aanwezige 

zandlaag. De doorlatendheid van de onverzadigde bodemlagen is 

bepaald met behulp van de Falling head-methode, ook wel omgekeerde 

Hooghoudmethode genoemd. Bij de Falling head-methode wordt de 

grondwaterspiegel eenmalig verhoogd waarna de daling van de 

grondwaterspiegel wordt gemeten. De metingen worden uitgevoerd om 

een indicatie te verkrijgen van de mogelijkheden voor de infiltratie van 

hemelwater in de bodem. 

 

De doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd in de onverzadigde zone 

(boven de grondwaterstand) in de zandlagen.   

 

Tabel 4.2: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag) 

Locatie Datum  Boring Filterstelling  Bodemopbouw K-waarde 

(m/dag) 

Langeveenseweg 29-6-2015 1 0,67 – 1,17 Zand, matig fijn, zwak siltig 10,9 

(20152284_b1RAP)  5 0,90 – 1,40 Zand, matig fijn, zwak siltig > 20  

  7 1,00 – 1,50 Zand, matig fijn, zwak siltig 1,0 

  8 0,95 – 1,45 Zand, matig fijn, zwak siltig,  6,0 

Peuverhoek II November  3 0,80 – 1,30 Zand, matig grof, zwak siltig 7,5 

(20082285_a1RAP) 2008 4 0,30 – 0,80 Zand, matig grof, zwak siltig, 

matig humeus 

2,1 

  5 0,40 – 0,90 Zand, matig grof, zwak siltig 7,2 

Gemiddelde doorlatendheid  7 

 

De onderzoeken in de omgeving van de planlocatie laten uiteenlopende k-waardes zien voor 

de onverzadigde zone van 1,0 tot >20 m/dag. De gemiddelde doorlatendheid komt uit op 7 

m/dag.  

 

Verzadigde zone: 

Tijdens het veldwerk van onderzoeken 20152284_b1RAP en 20111870_b1RAP zijn 

doorlatendheidsmetingen (constant flow-head test volgens module C2510 uit leidraad 

Riolering 2011) uitgevoerd voor het vaststellen van de doorlatendheid in de verzadigde zone. 

De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 4.3: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag) 

Locatie Datum Peilbuis Filterstelling  Bodemopbouw K-waarde 

(m/dag) 

Langeveenseweg 

(20152284_b1RAP) 

6-7-2015 1 3,7 – 4,7 Zand, uiterst fijn, sterk 

siltig 

< 0,01 

Zurinkstraat e.o. 26-10-2021  1 4,1 – 5,1 Zand, matig fijn, zwak siltig 5,2 

(20111870_b1RAP)  2 3,9 – 4,9 Zand, zeer fijn, matig siltig 0,9 

  3 2,1 – 3,1 Zand, matig grof, matig 

siltig 

5,3 

  4 2,5 – 3,5 Zand, matig grof, matig 

siltig 

4,4 

  5 1,9 – 2,9 Zand, matig grof, matig 

siltig 

3,9 

 21-9-2011 6 1,5 – 2,5 Zand, matig fijn, matig siltig 0,9 

  7 3,1 – 4,1 Zand, matig fijn, zwak siltig 4,1 

Gemiddelde doorlatendheid  3 

Figuur 4.4: 

Falling-Head 
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4 .5  Gr ondwa t e r  

Om een volledig beeld te krijgen van de heersende grondwaterstanden op het plangebied, 

zijn diverse bronnen geraadpleegd. Deze zijn navolgend weergegeven; 

 

Regionale grondwaterstroming 

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal westzuidwestelijk 

gericht. De grondwaterstroming in het 1e watervoerend pakket wordt beïnvloed door de 

stuwwal van Ootmarsum die ten noordoosten van de onderzoekslocatie gelegen is. 

 

 
Figuur 4.5: Grondwaterstroming m+NAP (Grondwatertools; isohypsen 1e watervoerend 

pakket).  

 

Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande een goed beeld geeft van de 

grondwaterstroming, echter zijn de peilbuizen in het 1e watervoerend pakket gesitueerd, 

waardoor deze niet altijd een representatief beeld geven van de freatische grondwaterstand. 

 

DINOloket 

De peilbuizen van het DINOloket van TNO zijn niet gebruikt voor de bepaling van de 

grondwaterstand ter hoogte van de planlocatie omdat deze peilbuizen op een afstand groter 

dan 1 km vanaf de projectlocatie zijn gesitueerd.  

 

Grondwatermeetnet Twente 

De peilbuizen uit het grondwatermeetnet Twente (in beheer bij Eijkelkamp) hebben een te 

korte meetperiode om de GHG en GLG te bepalen, echter zijn deze door de korte afstand tot 

de projectlocatie relevant en geven deze een goed beeld van de (lokale) situatie. Op figuur 

4.5 zijn de locaties van de peilbuizen weergegeven met betrekking tot de projectlocatie. 
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Figuur 4.6: Locatie peilbuizen Grondwatermeetnet Twente 

In de onderstaande tabel zijn de berekende statistieken van de meetwaarden weergegeven. 

Opgemerkt dient te worden dat het om verkorte meetperioden gaat, en de statistieken 

derhalve indicatief zijn. 

 

Tabel 4.4: Grondwaterstanden grondwatermeetnet Twente 

Meetpunt Hoogte 

Peilbuis 

Meetperiode GHG  GG  GLG  

 m+NAP  m+NAP m-mv m+NAP m-mv m+NAP m-mv 

8 16,3 2017 – 2021 14,5 1,8 14,0 2,3 13,5 2,8 

9 15,9 2017 – 2021 14,7 1,2 14,3 1,6 13,8 2,1 

10 16,7 2017 – 2021 15,1 1,6 14,5 2,2 14,0 2,7 

 

De fluctuatie van de grondwaterstanden is in alle peilbuizen ongeveer gelijk. De gemiddelde 

jaarlijkse fluctuatie is circa 1,0 meter. De maatgevende gemiddeld hoogste grondwaterstand 

(GHG) ter plaatse van de planlocatie is naar schatting 14,6 m+NAP en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) 13,6 m+NAP.  

  

8 

9 

10 
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Lokale grondwatermetingen  

Bij de onderzoeken uitgevoerd in de omgeving van de  planlocatie zijn in het verleden de 

grondwaterstanden gemeten, deze gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 4.5: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag) 

Locatie Datum Peilbuis Filterstelling  

(m-mv) 

Maaiveld 

(m+NAP) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 

Stijghoogte 

(m+NAP) 

Langeveenseweg 

(20152284_b1RAP) 

6-7-2015 03 2,0 – 3,0 15,5 1,59 13,91 

 26-10-2009 001 1,5 – 2,5 14,9 1,35 13,55 

 09-07-2014 5 2,0 – 3,0 14,95 0,5 14,45 

 5-08-2014 5 2,0 – 3,0 14,95 0,66 14,29 

 21-08-2014 5 2,0 – 3,0 14,95 0,96 13,99 

 17-09-2014 5 2,0 – 3,0 14,95 1,13 13,82 

Peuverhoek II 

(20082282_a1RAP) 

26-11-2008 1   1,24  

Zurinkstraat e.o. 

(20111870_b1RAP) 

26-10-2010 1 4,1 – 5,1 15,46 1,18 14,28 

  2 3,85 – 4,85 16,28 1,53 14,75 

  3 2,1 – 3,1 16,33 1,72 14,61 

  4 2,5 – 3,5 16,59 2,05 14,54 

  5 1,9 – 2,9 16,11 1,49 14,62 

4 .6  O ppe r v l ak t ewa te r   

Nabij het plangebied is een watergang gelegen. Het gaat om  een watergang welke niet is 

opgenomen in de legger van waterschap Vechtstromen. Deze is gelegen ten westen van de 

planlocatie. In het zuiden sluit deze watergang aan op watergang AV16375/AV05310 welke 

is opgenomen in de legger. Deze watergang heeft een bovenstroomse bodem hoogte van 

13,73 m+NAP en bodembreedte van 0,75 meter.  
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Figuur 4.7: Legger oppervlaktewater nabij planlocatie (legger waterschap Vechtstromen), 

met bodemhoogte in m NAP en foto richting (zie figuur 4.8). 

De watergang, welke aan de westzijde van de locatie gelegen is, en in zuidelijke richting 

afwatert naar de watergang van het waterschap heeft een bodemhoogte van circa 14,2 tot 

14,1 m NAP. 

 

Uit contact met de gemeente Tubbergen is gebleken dat de watergang binnen de bebouwde 

kom van Geesteren een water(af)voerende functie heeft, en de afzonderlijke slootdelen 

middels duikers verbonden zijn.  

 
Figuur 4.8: Links (1): Watergang AV16375/AV05310. Rechts (2):  Watergang aan de 

westzijde van de planlocatie met duiker.  

 

13,73 

14,2 

1 

2 
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4 .7  R i o l e r i ng  

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de 

aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.  

 

In het plangebied is in de huidige situatie een IT-riool aanwezig met een lengte van 300 

meter, het betreft een Ø300mm PVC riool. In het stelsel is hierdoor ruimte voor circa 21 m3 

waterberging. Het IT-stelsel is aan de westzijde van de planlocatie verbonden met de sloot 

(overstort). Aan de oostzijde is een vuilwaterriool aanwezig, dit betreft een Ø400mm beton 

riool.  

 

De toekomstige situatie van de riolering wordt beschreven in hoofdstuk 5.5.2 (IT-riool) en 

hoofdstuk 5.5.3 (DWA riool).  

 

 
Figuur 4.9: Huidige riolering met de nieuwe plantontwikkelingen in oranje en geel. 

4 .8  Na t uu r geb i e d en  

Het plangebied bevindt zich in Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Rondom het 

plangebied liggen geen natuurgebieden welke zijn aangewezen als onderdeel van het EHS 

(Ecologische Hoofdstructuur) en/of Natura 2000-gebied.  

4 .9  Gr ondwa t e r b e s che r m i ng sgeb i ed   

De locatie is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied danwel 

een intrekgebied. In onderstaande figuur 4.9 is de globale situering van ontwikkelingslocatie 

ten opzichte van de drinkwater-wingebieden in de omgeving opgenomen. 
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Figuur 4.10: Situering onderzoekslocatie t.o.v. grondwaterbeschermingsgebieden. 

4 .10  K l imaa ta t l a s  T wen te   

Op basis van de klimaatatlas Twente blijkt dat bij extreme neerslag (70 mm, T=100) ter 

plaatse van het huidig plangebied tot max 0,25 cm water aan de oppervlakte aanwezig is.  

Opgemerkt dient te worden dat ondanks “water op maaiveld aanwezig is”, het plangebied 

geen waterbergende functie heeft ten tijde van extreme neerslag. 

 

In figuur 4.11 is de situatie weergegeven welke ontstaat bij 70 mm neerslag. 

 

 
Figuur 4.11: Klimaatatlas Twente, 70 mm neerslag 
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4 .11  Vas t g es t e l d e  geohy d r o l o g i s c h e  s i t ua t i e  

Bodemopbouw 

Uit de profielbeschrijvingen van de grondboringen volgt dat op vrijwel de gehele bodem 

bestaat uit matig fijn tot matig grof zand met een siltige bijmenging. De bovenste halve 

meter is zwak humeus, daaronder neemt het silt gehalte tot met diepte van zwak tot sterk 

siltig. Op een diepte van 4,0 tot 5,0 m-mv kunnen kleilagen aanwezig zijn.  

 

Hoogteligging 

De planlocatie loopt af in zuidelijke richting. Aan de noordzijde en centraal in de locatie is het 

maaiveld gelegen op 15,6 m+NAP. Aan de zuidzijde is het maaiveld op circa 15,2 m+NAP 

gelegen. De westzijde heeft een hoogte van circa 15,4 m+NAP.  

 

Grondwaterniveau 

De grondwaterstroming ter plaatse van de planlocatie in het eerste watervoerende pakket is 

westzuidwestelijk. De freatische grondwaterstanden fluctueren gemiddeld tussen 14,6 

(GHG) en 13,6 (GLG) m+NAP. 

 

Doorlatendheid 

De onderzoeken in de omgeving van de planlocatie laten uiteenlopende k-waardes zien voor 

de onverzadigde zone van 1,0 tot >20 m/dag. De gemiddelde doorlatendheid komt uit op 7 

m/dag. Het terrein is vanuit dat oogpunt van nature geschikt voor infiltratie.  

 

Waterhuishoudkundige inrichting 

Ten westen van de planlocatie is een sloot aanwezig, deze stroomt af in zuidelijke richting. 

De watergang gaat verder zuidelijk over in een watergang in beheer van waterschap 

Vechtstromen. Deze watergang heeft een watervoerende functie zoals te zien is in figuur 

4.11. Bij een hevige bui komt hier veel water in te staan. Het IT-riool heeft een overloop op 

deze watergang. Ter plaatse van de planlocatie heeft de sloot een bodemhoogte van 14,2 

m+NAP.  
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5  Toekomst ige  s i tua t i e  waterh u i shoud ing  

5 .1  A l g emeen  

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen de 

plangrenzen bekeken. 

5 .2  I n f i l t r a t i emoge l i j k h eden  a l g emeen  

De mogelijkheid voor het infiltreren van hemelwater in de bodem is onder ander afhankelijk 

van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de heersende 

grondwaterstanden. In figuur 5.1 is schematisch de afweging tussen het wel of niet 

infiltreren van hemelwater in de bodem en de keuze voor een bepaalde infiltratietechniek 

weergegeven. Het betreft een algemene beslismethodiek.  

Figuur 5.1: Mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (bron: Hemelwater binnen 

perceelgrens, SBR/ISSO, publicatie 70_1, mei 2002). 

 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 

De GHG is als eerste criterium toegepast bij de afweging tussen het infiltreren in de bodem, 

het bergen van het hemelwater, óf het afvoeren van hemelwater naar elders. Indien de GHG 

op de locatie hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld is infiltratie niet zonder meer mogelijk 

en blijven de volgende mogelijkheden over: 

 bufferen en hergebruik van het hemelwater op de locatie; 

 het nemen van maatregelen ter verbetering van de geohydrologische omstandigheden; 

 het ophogen van de locatie; 

Infiltratiesysteem 

- Doorbreken van 

eventuele aanwezige 

slecht doorlatende 

lagen 

- verlagen gws 

- ophogen terrein 

GHG 

> 0,7 m-mv t.p.v. 

voorziening 

k > 9 m/dag 

Afvoer naar 

oppervlaktewater infiltratie 

niet zonder meer mogelijk 

- diepploegen 

- grondverbetering 

- grondvervanging 

-  ophogen terrein 

k > 2 m/dag 

k > 0,4 m/dag 

Afvoer naar oppervlaktewater 

open verharding 

Infiltratie: 

- veld 

- put * 

- koffer / - krat 

- riool 

- greppel 

wadi 

ja ja 

ja 

ja 

nee 

nee 
nee 

nee 

nee 

gws: grondwaterstand 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand 

m-mv: meter beneden het maaiveld 

k: doorlatendheid van de bodem 

* voor een infiltratieput moet de grondwaterstand lager zijn dan 1,5 m-mv 
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 het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 

 

Doorlatendheid (k-waarde) 

Indien de doorlatendheid van de bodem groter is dan 9 m/dag kunnen in principe alle typen 

infiltratievoorzieningen worden toegepast. Indien de doorlatendheid van de onverzadigde 

zone kleiner is dan 9 m/dag, maar groter dan 2 m/dag, kunnen infiltratietechnieken als een 

infiltratieveld, -koffer, -riool en –greppel goed worden toegepast. Indien de doorlatendheid 

van de bodem tussen de 2 en 0,4 m/dag ligt, kan het hemelwater met behulp van een wadi 

in de bodem worden geïnfiltreerd. In geval van een doorlatendheid van minder dan 0,4 

m/dag is het infiltreren van hemelwater niet goed mogelijk.  

5 .3  I n f i l t r a t i ep o t en t i e  e n  g e s ch i k t h e i d  h eme lwa t e r i n f i l t r a t i e  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de locatie worden uitgegaan van de situatie 

zoals opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Tabel 5.1: Infiltratiepotentie 

 GHG 

m+NAP 

GG 

m+NAP 

GLG 

m+NAP 

k-waarde 

m/dag 

Plangebied 14,6 14,1 13,6 Gem. 7 

 

Op basis van de GHG en de doorlatendheid is infiltratie op de locatie mogelijk. 

 

Aangezien in de huidige situatie een IT-riool aanwezig is, zal dit stelsel worden uitgebreid. In 

aanvulling daarop zullen additionele bergingsvoorzieningen noodzakelijk zijn.  

 

 

5 .4  B e r g i n g  heme lwa t e r  

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale 

berging van 20 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 17 mm). Het te 

bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk 

ook infiltreren. 

 

Tabel 5.2: Berging 

 Verhard oppervlak afgerond 

(m2) 

Bergingseis 

(mm) 

Berging afgerond 

(m3) 

Verharding 4.585 17 78 

Bebouwing   2.830 17 48 

Totaal: 7.415  126 

 

Op basis van de inrichtingstekening zal circa 3.595 m2 verharding in gebruik zijn van de 

school. Dit behelst zowel de bebouwing als de verharding (schoolplein). Dit komt overeen 

met circa 61 m3 berging (46% van totaal).  
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5 .5  O n twe r p  wa t e r s y s t eem   

De planontwikkeling heeft een toename van verhard oppervlak met 7.415 m2 tot gevolg. 

Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500 m2). 

Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van 

verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening.  

 

In het planontwerp is voorzien in een herinrichting van het huidige IT-stelsel. Daarnaast is 

voorzien van nieuw DWA riool in de noordoosthoek van het plangebied aan de voorzijde van 

de nieuw te realiseren woningen. In aanvulling op het IT-stelsel zal het grootste deel van de 

waterberging plaatsvinden door waterbinging in het fundatiemateriaal onder de wegen.  

 

Onderstaand is de ontwerpschets van de nieuwe situatie opgenomen. 

 

 

 
Figuur 5.2: Watersysteem planlocatie  

 

Navolgend wordt per watersysteemonderdeel een korte uitwerking gegeven.  

RWA riool (IT 

riool) (blauw) 

heeft een totale 

lengte van 375 

meter 

DWA riool 

aanleggen t.b.v. 

huisaansluitingen 

b.o.b. hoogte van 

>14,15 m+NAP 

Waterbufferende 

fundatie (licht blauw)  

Overstort vanuit 

het IT riool 

realiseren op naast 

gelegen sloot. 

DWA riool (rood) aan-

sluiting op bestaand 

DWA 400 mm 
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5.5.1 IT-riool 

Ter plaatse van het plangebied is in de huidige situatie een IT riool aanwezig met een lengte 

van 300 meter met een diameter van 300 mm. In de nieuwe situatie zullen delen hiervan 

verwijderd aangezien er bebouwing (huizen en school) wordt gerealiseerd. Na de sanering 

van enkele strengen wordt de lengte van het bestaande IT riool met 100 m gereduceerd. In 

de nieuwe situatie worden echter ook nieuwe strengen IT riool aangelegd, deze hebben een 

lengte van 175 meter. In totaal heeft het IT riool in de nieuwe situatie een lengte van 375 

meter en daarin is een volume van circa 26 m3 hemelwater te bergen.  

 

Tabel 5.3: Bergend vermogen IT riool 

IT riool Diameter (mm)  Lengte (m) Te bergen volume (m3) 

Huidige  300 200 14 

Nieuw 300 175 12 
Totaal   26 

5.5.2 DWA riool 

Aan de noodzijde, ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen, dient een DWA riool 

aangelegd te worden. Het DWA riool wordt uitgevoerd als PVC riool met een diameter van 

250 mm en start met een b.o.b. hoogte van 14,15 m+NAP aan de noordwestzijde. Het riool 

heeft een afschot van 1:250 (in lijn met de diameter van de leiding).  

 

Toetsing buisvulling 

De toetsing van het stelsel vindt derhalve geheel benedenstrooms plaats ter hoogte van 

woning nr. 8. Totaal stroomt het water van acht huishoudens door het nieuw aan te leggen 

DWA riool.  

 

Uitgaande van een gemiddelde van 3 inwoners per woning komt het aantal gebruikers van 

dit riool op 24. De afvalwaterproductie per inwoner op 135 l/dag gesteld, met een maximale 

afvoer van 13,5 l/inw/uur. De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 

3 m3/dag, met een maximum van 0,3 m3/uur. De buisvulling van een leiding met een 

diameter van Ø 250 mm en een bodemverhang van 1:250 bij een verhouding debiet van 

circa 0,3 m3/uur bedraagt de waterdiepte circa 4% van de buisdiameter. Dit is ruim 

acceptabel.  

 

 

 
Figuur 5.3: Buisvulling bij 0,3 m3 / uur afvoer 
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School 

In de zuidoosthoek wordt het vuilwaterriool aangesloten op de bestaande riolering welke 

reeds in de straat gelegen is. Het aantal gebruikers van deze riolering is onbekend. De 

aanbeveling is om de aansluiting robuust uit te voeren (bij voorkeur 200-, minimaal 160 

mm).  

5.5.3 Waterbergende fundatie  

Aangezien het IT-riool onvoldoende capaciteit heeft om 126 m3 water te bergen, zal het 

overige water elders geborgen moeten worden (100 m3). Aangezien er bovengronds geen 

ruimte is voor bijvoorbeeld een wadi, is ervoor gekozen hiervoor een waterbergende fundatie 

aan te leggen onder de rijbanen van het plangebied. Een waterbufferend fundatiemateriaal 

heeft doorgaans een bergend vermogen (holle ruimte) van 33 tot 40% (wij gaan uit van 35 

%).  

 

Ter plaatse van de rijbaan is de ondergrond beschikbaar om een waterbufferende fundatie 

aan te leggen. Er is tussen de GHG (14,6 m+NAP) en het straatpeil (15,1 m+NAP) 

voldoende ruimte beschikbaar om circa 0,4 m dikte waterbufferende fundatie aan te leggen. 

Uitgaande van 0,4 m dikte en een waterbergend vermogen van 35%, dient circa 750 m2 van 

een waterbuffende fundatie te worden voorzien (300 m3 bergend materiaal).  

 

Navolgend is een voorbeeld gegeven van de opbouw van een waterbufferende fundatie. Een 

dergelijke opbouw kan eveneens toegepast worden middels een gesloten verharding en 

kolken, of kwalitatief vergelijkbare middelen.  

 

 
 

De exacte dimensionering van het systeem dient met de leverancier van het 

fundatiemateriaal te worden afgestemd.  Indien het fundatiesysteem volledig gevuld is, dient 

overstort plaats te vinden op het IT stelsel aanwezig onder de verharding. 

 

5.5.4 Afstroming verhard oppervlak 

Aan de voorzijde van de te realiseren woningen dient het water bovengronds te worden 

aangeboden, waarna het middels goten naar de parkeerplaats met waterbufferende fundatie 

wordt geleid. Water vanaf de school kan middels de gekozen hoogtes eveneens middels 

goten naar het parkeerterrein worden geleid.  

 

 

15,1 m NAP 

14,6 m NAP 
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6  Bouw-  en  woonr i j p  maken  

6 .1  Voo r s t e l  v l oe r p e i l e n  

Op basis van de (toekomstige) maaiveldhoogtes, gemeten grondwaterstanden en vloerpeilen 

van omliggende bebouwing is een voorstel gedaan voor de te hanteren vloerpeilen. 

 

Tabel 6.1: Voorstel vloerpeilen  

Kavel-

nummers 
 

Voorstel peilen (m NAP)            

vloerpeil        m + GHG 

 

Nabijgelegen 

Straatpeil 

Huidig maaiveldniveau 

m NAP                         

                                

 

Verschil met voorgesteld 

vloerpeil 

1-4 15,6 1,0 15,3 15,4 0,20 

5-8 15,7 1,1 15,5 15,6 0,10 

School 15,7 1,1 15,2 15,6 0,10 

 

Op basis van de bovenstaande vloerpeilen is het mogelijk om te bouwen met kruipruimten. 

In bijlage 1 is een tekening opgenomen met maaiveldhoogtes en voorgestelde vloerpeilen 

voor de bebouwing. Op basis van de bovenstaande vloerpeilen en toekomstige inrichting 

van het plangebied is voldoende ruimte aanwezig om aan te sluiten op de bestaande peilen 

op aangrenzende percelen.  

6 .2  Aandach t s pun t en  bouwr i j p  maken  

Groenvoorziening  

In de groenstroken moet grond worden verwerkt die geschikt is om vegetatie te laten 

groeien en voldoende doorlatend is om regenwater voldoende snel te laten wegzakken. De 

bestaande bodem wordt voldoende doorlatend geacht.  

 

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat verslemping van de bodem 

optreedt met wateroverlast (plasvorming) in de nieuwe situatie. Het is ter overweging van de 

bewoners en gebruikers de grond te spitten na uitvoering van de (bouw)werkzaamheden. 

 

Bebouwing: 

Indien onder de te realiseren woningen kruipruimten aanwezig zijn, dienen deze bij voorkeur 

ondiep te zijn (< 1 m t.o.v. vloerpeil). Op deze manier wordt (grond)wateroverlast zoveel 

mogelijk voorkomen. Bij diepere kruipruimten dient de bodem voorzien te zijn van goed 

doorlatend zand. Op deze manier kan water ten tijde van de bouw en ontwikkeling van de 

woonwijk infiltreren in de bodem en kan in later stadium eventueel water in de kruipruimte in 

de bodem kan infiltreren.  

 

Extreme situaties: 

Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt, of de totale 

neerslaghoeveelheid groter is dan de te bergen inhoud van de bergingsvoorzieningen 

(bergingseis 20 mm), dan raakt het hemelwatersysteem overbelast.  

 

Het water zal via de overstort afgevoerd worden uit het plangebied. De wegen, of een deel 

daarvan, gaan dan ook als goot functioneren. In de praktijk betekent dit dat de waterstroom 

op de wegen ontstaat. Het hemelwater stroom af naar het laagste punt. De ontwerphoogtes 

in het plan zijn zo gekozen dat het laagste punt op de rand van het plangebied ligt.   
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7  Samenvat t i ng  en conc lus ie   
 

 

In opdracht van Gemeente Tubbergen heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau, een 

waterhuishoudkundig plan opgesteld op de planlocatie ‘Aloysiusschool’ te Geesteren. 

Onderhavig document is een concept.  

 

Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen herinrichting van de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. In 

verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het nodig om de 

lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige 

waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen.  

 

Resultaten 

Binnen het plangebied zal het hemelwater en vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden 

worden afgevoerd. Hemelwater dat afstroomt op openbaar terrein kan middels goten naar 

het IT-stelsel worden geleid.  

 

Door de ontwikkeling is binnen het openbaar gebied straks circa 7.415 m2 verharding 

aanwezig. In lijn met de beringseis (17 mm) is binnen het plangebied 126 m3 

bergingscapaciteit benodigd. Het IT-riool in de nieuwe situatie heeft een bergingscapaciteit 

van 26 m3. Om de overige 100 m3 te bergen wordt onder de rijbanen een waterbufferende 

verharding aangelegd, hiermee ontstaat voldoende bergingscapaciteit.  

 

In tabel 6.1 zijn de vloerpeilen opgenomen. Op basis van de toekomstige inrichting van het 

plangebied zijn er voldoende ruimte aanwezig om deze te sluiten op de bestaande peilen op 

aangrenzende percelen, echter wordt aanbevolen om bij de verdere (civiele) uitwerking van 

het plan aandacht te hebben voor de hoogteverschillen welke ontstaan tussen de percelen. 

 

Watertoets 

Om vast te stellen welke waterbelangen spelen bij de planontwikkeling en welke procedure  

in het kader van de watertoets moet worden gevolgd, is de digitale watertoets uitgevoerd  

op de website www.dewatertoets.nl. Er heeft inspraak plaatsgevonden van de  

gemeente Tubbergen. De watertoets is toegevoegd in bijlage 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare 

technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. 

Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze 

afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij 

dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg 

van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die 

voortkomt uit bovengenoemde aspecten. 
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Bijlage 1: Situatietekeningen 
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Bijlage 2: Foto’s locatiebezoek 

 

 
Noaberplein in oostelijk deel projectlocatie gezien vanuit het zuiden 

 

 

 
Noaberplein in oostelijk deel projectlocatie gezien vanuit het noorden 
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Ten Catestraat noordzijde planlocatie 

 

 
Sloot binnen noordzijde planlocatie (zien vanuit het noorden) 
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Sloot aan de noordzijde planlocatie (zien vanuit het zuiden) 

 

 
Sloot aan de westzijde planlocatie (zien vanuit het zuiden) 
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Einde sloot nabij de duiker onder particulier terrein / vriezenveenseweg. Oostelijk 

deel planlocatie. 

 

 
 

 
Schuren op aangrenzend particulier terrein, zuidwestzijde planlocatie 
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Duiker onder particulier terrein / Vriezenveenseweg, gezien vanuit het zuiden, in de 

richting van de planlocatie 

 

 

 
Watergang (in beheer bij Vechtstromen) gezien vanuit het noorden, buiten de planlocatie.  
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Bijlage 3: De watertoets 
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Aanvraag	ingediend	op	25-04-2022

Normale	procedure	in	Waterschap
Vechtstromen

ALGEMENE	INFORMATIE

e-mail:	r.rekveldt@geofoxx.nl
aanvraagnummer:	00004734
naam	aanvraag:	Normale	procedure
bevoegd	gezag:	Waterschap	Vechtstromen

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE



Aanvraagformulier
	

25-04-2022,	11:27 Pagina	2	van	6 Aanvraagformulier

VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	AANVRAAG

1.	 Wat	is 	uw	naam?
Rob	Rekveldt

2.	 Wat	is 	uw	emailadres?
r.rekveldt@geofoxx.nl

3.	 Wat	is 	uw	telefoonnummer?
0651711675

4.	 Doet	u	een	aanvraag	namens	uzelf?
Nee

5.	 Namens	wie	vraagt	u	een	watertoets	aan?
H.	Venema

6.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	initiatiefnemer?
h.venema@noaberkracht.nl

7.	 Wat	is 	het	telefoonnummer	van	de	initiatiefnemer?
0541	854	100

8.	 Is 	er	contact	geweest	met	de	gemeente?
Ja

9.	 Geef	hier	de	naam	van	de	contactpersoon	van	de	gemeente.
H.	Venema

10.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	contactpersoon?
h.venema@noaberkracht.nl

11.	 Wat	is 	uw	naam?
r.	REKVELDT

12.	 Wat	is 	uw	emailadres?
r.rekveldt@geofoxx.nl

13.	 Wat	is 	uw	telefoonnummer?
0651711675

14.	 Doet	u	een	aanvraag	namens	uzelf?
Nee
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15.	 Namens	wie	vraagt	u	een	watertoets	aan?
Gemeente	Tubbergen

16.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	initiatiefnemer?
h.venema@noaberkracht.nl

17.	 Wat	is 	het	telefoonnummer	van	de	initiatiefnemer?
0541	854	100

18.	 Is 	er	contact	geweest	met	de	gemeente?
Ja

19.	 Geef	hier	de	naam	van	de	contactpersoon	van	de	gemeente.
H.	Venema

20.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	contactpersoon?
h.venema@noaberkracht.nl

21.	 Wat	is 	de	naam	van	het	plan?
Aloysiusschool	Geesteren

22.	 Geef	een	korte	omschrijving	van	het	plan.
herinrichting	school	en	omliggende	gebied	(woningbouw)

23.	 Wat	is 	de	toename	aan	verharding	(bestrating	en	bebouwing)	binnen	het	plangebied
in	m2?

1500

24.	 Wat	is 	het	adres	van	het	plan?
Vriezenveenseweg	12	te	Geesteren

25.	 Wilt	u	een	bijlage	toevoegen	van	het	plan?
Ja

26.	 Voeg	een	bijlage	toe.
bestandsnaam:	Bijlage	1.pdf

27.	 Wilt	u	nog	een	bijlage	toevoegen?
Nee

28.	 Hoeveel	wooneenheden	gaat	u	realiseren?
12

29.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?
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Nee

30.	 In	welk	type	rioolstelsel	ligt	het	plan?
Verbeterd	gescheiden	stelsel

31.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?
Nee
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OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN	ANTWOORDEN	IN	DE	CHECK	IS	ONDERSTAANDE	NODIG:

1.	 Normale	procedure

DETAILS

1.	 Normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
"datum	dossiercode
Geachte	heer/mevrouw	,
U	heeft	het	Waterschap	Vechtstromen	geïnformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te
maken	van	de	digitale	watertoets	(www.dewatertoets.nl).	De	beantwoording	van	de
vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	Normale	procedure	van	het	watertoetsproces
moet	worden	doorlopen.
Watertoetsproces:
Op	grond	van	artikel	12	uit	het	besluit	op	de	ruimtelijke	ordening	moeten	ruimtelijke
plannen	zijn	voorzien	van	een	waterparagraaf.	Hiervoor	moet	het	proces	van	de
watertoets	worden	doorlopen.	Bij	het	watertoetsproces	gaat	het	om	het	hele	proces
van	vroegtijdig	meedenken,	informeren,	adviseren,	afwegen	en	uiteindelijk
beoordelen	van	de	waterhuishoudkundige	aspecten	in	ruimtelijke	plannen	en
besluiten.	Waterschap	Vechtstromen	kijkt	wat	de	invloed	van	het	plan	op	de
waterhuishouding	is 	en	geeft	een	wateradvies.	Daarbij	toetst	het	waterschap	het
plan	aan	het	voorkeursbeleid	dat	is 	geformuleerd.	Voor	het	verdere	proces	is 	het
van	belang	om	de	RO	adviseur	van	het	waterschap	te	betrekken	bij	het	plan.	Wij
verzoeken	u	ons	te	informeren	over	de	wijze	waarop	het	plan	verder	zal	worden
voorbereid.	Daarvoor	kunt	u	contact	opnemen	met	de,	voor	desbetreffende
gemeente,	aangewezen	RO	adviseur.
Ben	van	Veenen	b.van.veenen@vechtstromen.nl

gemeente	Hardenberg
gemeente	Losser
gemeente	Ommen

Frits 	Huttenhuis	f.huttenhuis@vechtstromen.nl
gemeente	Borne
gemeente	Coevorden
gemeente	Hellendoorn
gemeente	Oldenzaal

Els 	Boerrigter	e.boerrigter@vechtstromen.nl
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gemeente	Dinkelland
gemeente	Enschede
gemeente	Tubbergen

Heral	Hesselink	h.hesselink@vechtstromen.nl
gemeente	Almelo
gemeente	Rijssen-Holten
gemeente	Wierden

Henry	Legtenberg	h.legtenberg@vechtstromen.nl
gemeente	Borger-Odoorn
gemeente	De	Wolden
gemeente	Emmen
gemeente	Hoogeveen
gemeente	Midden-Drenthe
gemeente	Twenterand

Wim	Geerdink	w.geerdink@vechtstromen.nl
gemeente	Berkelland
gemeente	Haaksbergen
gemeente	Hengelo
gemeente	Hof	van	Twente

Telefonisch	bereikbaar	via	mailverzoek	of	algemeen	telefoonnr.	088-2203333.
Algemene	info:	In	de	procedurebepalingen	van	de	Wro	voor	het	bestemmingsplan	is
opgenomen	dat	de	kennisgeving	wordt	toegezonden	aan	de	instanties	die	bij	het
overleg	zijn	betrokken.	De	terinzagelegging	van	het	bestemmingsplan	kunt	u	zenden
aan	kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Copyright	Digitale	watertoets	-	http://www.dewatertoets.nl//.	Dit	document	is
gegenereerd	via	de	website	http://www.dewatertoets.nl//.	Het	document	mag	alleen
worden	gebruikt	ten	behoeve	van	het	plan,	dat	in	dit	document	is 	omschreven.	De
informatie	in	dit	document	is 	houdbaar	tot	maximaal	1	jaar,	gerekend	vanaf	de
genoemde	datum	in	dit	document."

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 

‘Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 

22 februari 20221 is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met 

ingang van 23 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Geesteren, herontwikkeling locatie 

Aloysiusschool’ voor een ieder ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij 

behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het gemeentehuis worden ingezien. Ook was 

het ontwerp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Plan 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een nieuwe basisschool en kinderopvang (kindcentrum) 

te realiseren. Tevens maakt het ontwerp bestemmingsplan de realisatie van acht levensloopbestendige 

woningen mogelijk.  

 

Zienswijzen 

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

zen kenbaar maken. Er is een reclamant die gebruik heeft gemaakt van het recht om een ziens-

wijze in te dienen.  

 

Belangenafweging wel of niet vaststellen bestemmingsplan 

De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een 

herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling 

met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die 

bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied. 

Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook 

niet onjuist worden toegepast. Tevens moeten de in het geding zijnde (individuele) belangen op 

een zorgvuldige wijze zijn afgewogen. 

 

De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand 

van het vast te stellen bestemmingsplan, maar alle relevante belangen zijn in de afweging be-

trokken. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijk planologische 

situatie op, die wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet op de aspecten die in de 

plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden en omliggende bedrijven, levert 

het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van deze belangen op.  

 

Opzet reactienota  

In hoofdstuk 2 worden de ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan samengevat en 

vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgesloten 

met een conclusie.  

 

 

                                                                 
1 Gmb. 2021-461182. 
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Zienswijze is gedateerd 30 maart 2022 en ontvangen op 1 april 2022.  

 

 

A1 Verkeersafwikkeling en voorkeursvariant  

Reclamant stelt dat er grote bezwaren zijn tegen de aanleg van de rondweg/in- uitrit aan de Vrie-

zenveenseweg (variant 1 + 2). Er is volgens reclamant geen noodzaak om deze verkeersont-

sluiting te moeten realiseren.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de zienswijze wordt gesproken over een ‘rondweg’ om de school. In variant 1 is sprake van 

een verbinding tussen de Vriezenveenseweg en de L. ten Catelaan. Van een rondweg is geen 

sprake. In de varianten 2 en 3 is geen sprake van een open verbinding voor autoverkeer tussen 

de genoemde wegen omdat er een afsluiting wordt geplaatst. 

 

.  

Vanuit de verkeerskundig oogpunt zijn de verschillende varianten beoordeeld op basis van een 

aantal vragen. Hierbij wordt opgemerkt dat de verschillen tussen de varianten soms klein zijn. 

Gevoelsmatig (subjectief) en vanuit optiek van de kinderen van de school, is er soms wel een 

duidelijkere voorkeur voor een variant, en dat is bepalend. De absolute verkeerstoe- of afname is 

meestal gering. Dan speelt 'proportionaliteit' en rol. Een toename met bijvoorbeeld 100 auto's op 

een drukke weg heeft minder effect dan een toename van hetzelfde aantal op een rustige weg. 

 

Bij de beoordeling is niet alleen gekeken naar absolute aantallen auto’s (verkeersintensiteit), 

maar ook naar de huidige verkeersintensiteit in een straat. Een bepaalde verkeerstoename in een 

rustige woonstraat heeft een grotere impact op de leefomgeving dan eenzelfde toename op een 

weg met een verkeersfunctie, die beter is ingericht om het verkeer af te wikkelen. 

 

De beoordeling is opgenomen in Bijlage 1 van de plantoelichting. Alles overziend, heeft variant 2 

een duidelijke voorkeur, boven variant 1. Variant 3 scoort slechter dan variant 1, en dat heeft 

vooral te maken met de '"proportioneel" grotere verkeerstoename in de Kampboerlaan en L. ten 

Catelaan, terwijl het juist wenselijk is dat die straten rustiger blijven zodat de kinderen die straten 

op een prettige manier kunnen gebruiken om te komen lopen of fietsen. Ook doet variant 3 geen 

recht aan de huidige verkeersmaatregelen (inrijdverbod tijdens haal/brenguren 's ochtends en 

'middags in de Kampboerlaan). 

 

Ook is in het kader van een goed woon- en leefklimaat het verkeerseffect aan de ‘Kampboerlaan 

en L. ten Catelaan’ en de ‘Vriezenveenseweg’ afgewogen. Bij variant 2 is aan de ‘Kampboerlaan 

en L. ten Catelaan’ sprake van een toename van 60 auto’s. Bij de ‘Vriezenveenseweg’ is de 

toename nihil dan wel gering. Ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan is geen extra 

verkeer op de Vriezenveenseweg.   

 

 

Gelet op het vorenstaande is gekozen voor variant 2 waarbij de ontsluiting van de school en de 

beoogde woningen van elkaar zijn gescheiden. Er is hiermee dus geen sprake van een door-

gaande weg. Tussen de beide ontsluitingswegen wordt een paaltje geplaatst. Opgemerkt wordt 
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dat dit paaltje in geval van calamiteiten verwijderd kan worden. Dit is vastgelegd op de verbeel-

ding en de regels van het voorliggende bestemmingsplan door middel van de aanduiding 'speci-

fieke vorm van verkeer - calamiteitenroute'. 

 

Met de keuze voor variant 2 wordt het belang van de omwonenden, dat is gelegen in een goed 

woon- en leefklimaat, hiermee niet onevenredig aangetast.  

 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

A1  Aantal parkeerplaatsen niet noodzakelijk 

Reclamant stelt dat de voorziene parkeerplaats naast de school niet nodig is in de vorm zoals nu 

is voorgesteld. Reclamant geeft aan dat bij de onderbouwing voor de realisatie van het aantal 

voorziene parkeerplaatsen, er steeds gewezen wordt naar de CROW. Reclamant brengt een pu-

blicatie uit de CROW ter sprake. Reclamant stelt dat de hoeveelheid parkeerplaatsen daarom 

niet nodig is. Tevens brengt reclamant een verslag verkeersonderzoek school Geesteren 2019 

onder de aandacht.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De zienswijze gaat in op de wijze waarop het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald en geeft aan 

dat een berekening op grond van de CROW systematiek tot teveel parkeerplaatsen leidt. Ten 

behoeve van het bouwplan is in 2019 een verkeersonderzoek uitgevoerd door bureau Goudappel 

en bij dat onderzoek is ook gekeken naar het aantal “brengers” met de auto (bijlage 2 plantoe-

lichting). Op grond van het uitgevoerde onderzoek is bepaald hoeveel parkeerplaatsen voor het 

halen en brengen nodig zijn. Dat aantal is minder dan op grond van de CROW systematiek bere-

kend zou zijn, dus op dit onderdeel zijn wij reeds aan de zienswijze tegemoet gekomen. 

In de zienswijze worden kencijfers genoemd door reclamant en reclamant geeft daarover een 

oordeel. Wij hebben de kencijfers van de gemeente Tubbergen gebruikt om parkeernormen vast 

te stellen. De parkeernorm zoals vastgesteld, is het gemiddelde van genoemde kencijfers en 

aldus 0,75 parkeerplaats per lokaal. 

De parkeerplaatsen voor het halen en brengen liggen gedeeltelijk langs de Vriezenveenseweg 

(dat zijn bestaande haal- en brengparkeerplaatsen) en er worden nieuwe parkeerplaatsen aan-

gelegd. Dat staat veilig spelen niet in de weg, omdat het halen en brengen slechts gedurende 

korte tijd gebeurd. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan. 

 

 

A2 Kruisend verkeer en in/uitrit van parkeerplaats bij variant 1 en 2 

Er wordt veel aandacht besteed aan kruisend verkeer van kinderen en voertuigen op de L. ten-

Catelaan en de Kampboerlaan. Volgens reclamant is dit geen punt als gekozen wordt voor variant 

3, omdat er dan alleen sprake is van plaatselijk bestemmingsverkeer dat door de lokale bekend-

heid met de situatie volledig op de hoogte is en daarop zal anticiperen. 

In variant 3 kan er haast geen extern verkeer bij de kinderen komen omdat er dan een onlogische 

doodlopende weg gevolgd moet worden om er te komen. Ook hier wordt dan ook voldaan aan de 

bezwaren die onder punt A1 beschreven zijn. 
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Bij variant 1+2 wil men dan ook nog eens een in/uitrit maken voor de parkeerplaats van de school, 

dit betekent volgens reclamant nog meer verkeer over deze verkeersader en dat in een woonwijk 

met schoolzone. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Bij de huidige verkeersintensiteiten bestaat er geen zorg voor de verkeersveiligheid met betrek-

king tot overstekende kinderen. Tot een verkeersintensiteit van 2.000 motorvoertuigen/dag kun-

nen ook kleine kinderen goed en veilig oversteken, zo is gebleken uit het onderzoek van bureau 

Goudappel uit 2019. 

 

Bij de drie varianten is overigens de absolute hoeveelheid (extra) verkeer niet onderscheidend, 

want in alle varianten zijn verkeerswijzigingen in absolute aantallen relatief gering. Bij variant 1 

kan sprake zijn van verkeer dat geen herkomst of bestemming in het gebied heeft en daarom 

scoort deze variant minder goed dan variant 2 en 3. 

 

In 2019 heeft bureau Goudappel een verkeerstelling uitgevoerd. Daaruit bleek een verkeersin-

tensiteit van 1.700 motorvoertuigen/dag op de Vriezenveenseweg. Voor de beoordeling van het 

plan is de verkeersintensiteit opgehoogd tot 1.800 motorvoertuigen/dag, hetgeen een goede ver-

keersintensiteit anno 2022 is. 

 

De Vriezenveenseweg is geschikt om alle genoemde categorieën weggebruikers op goede en 

veilige wijze af te wikkelen. Dat is ook gebleken uit onderzoek dat in de voorgaande jaren in 

Geesteren is uitgevoerd in samenwerking met de dorpsraad. Daaruit blijkt dat er tot een verkeers-

intensiteit van circa 2.300 motorvoertuigen/dag geen reden bestaat voor het nemen van extra 

verkeersmaatregelen.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

A3  Stimuleren voet of fietsgebruik kinderen 

Een speerpunt is om ouders en kinderen te stimuleren wandelend en fietsend naar de school te 

Komen, aldus reclamant. In de huidige voorstellen, bij variant 1 en 2, wordt aan dit speerpunt 

geen aandacht geschonken. Integendeel er worden aan de ouders zelfs meer mogelijkheden 

geboden om gemakkelijk met de auto naar de school te komen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de zienswijze wordt aangegeven dat er geen maatregelen worden genomen om te stimuleren 

dat kinderen te voet of per fiets naar school komen. 

Om de school te voet of per fiets te bereiken, worden goede maatregelen genomen door de aan-

leg van voet- en fietspaden nabij de school. Op de Vriezenveenseweg is al sprake van een veilige 

situatie door de verkeersmaatregelen die in het verleden zijn genomen. We wijzen onder meer 

op het Julie-meubilair, de aanduiding van ‘schoolzone’ en de oversteekplaatsen of zebra’s. 

Omdat sprake is van een goede en veilige situatie kunnen kinderen te voet of met de fiets naar 

school komen. Wanneer de nieuwe school in gebruik wordt genomen, zullen afspraken worden 

gemaakt tussen de school, verkeersouders en de gemeente om met educatie en voorlichting te 

stimuleren dat kinderen te voet of met de fiets komen. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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A4, A5 en A6 Calamiteitenroute en semi doorgaande weg 

Reclamant stelt dat er geen sprake is van permanente afsluiting door de voorgestelde wegver-

sperring. Tevens is er angst dat er alsnog een doorgang en dus een sluiproute wordt gerealiseerd. 

Tevens is reclamant van mening dat kinderen vrij moeten kunnen spelen en daar hoort geen 

doorgaande of semi doorgaande weg bij.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In de zienswijze wordt de wegafsluiting met enige argwaan benoemd, maar de wegafsluiting zal 

24/7 van kracht zijn. De foto in bijlage 1 van de zienswijze betreft een voetpad op het huidige 

terrein en is niet vergelijkbaar. Alleen bij calamiteiten zal gebruikt gemaakt (moeten) worden van 

de route. Zodra de calamiteit voorbij is, wordt de afsluiting weer van kracht. Bij variant 2 zal het 

voor autoverkeer niet mogelijk zijn om door te rijden. 

De calamiteitenroutes die genoemd zijn in de zienswijze, zijn niet geschikt of niet aanwezig. Als 

de Kampboerlaan nabij de Langeveenseweg is afgesloten, kan de L. ten Catelaan niet bereikt 

worden met autoverkeer. De andere paden zijn voetpaden en daardoor ongeschikt. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

A7 Kruisend verkeer Vriezenveenseweg 

Bij variant 3 is er geen sprake van kruisend verkeer met kinderen die vanuit de Vriezenveenseweg 

(kiss and ride-plekken) en komende vanuit de Kotmanstraat na het kruisen van de Vriezenveen-

seweg komen lopen, om dan nog het inrit/rondweg te moeten kruisen om op het schoolplein te 

komen, aldus reclamant. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In onze reactie op punten A-2 en A-3 is aangegeven op welke wijze de verkeerssituatie is beoordeeld. 

Daarom verwijzen wij voor de reactie op dit punt naar hetgeen bij A-2 en A-3 staat vermeld. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

A8 Behoud gehele oude school 

Reclamant stelt dat niet voldaan wordt aan de wens vanuit het dorp om de gehele oude school 

met de aanbouw te behouden.   

 

Gemeentelijk standpunt 

We hebben bij de architecten uitvraag (selectie) de voorkeur van TOF onderwijs uitgesproken om 

het oude “karakteristieke deel” aan de Vriezenveenseweg te behouden. Alle architecten hebben 

die voorkeur gehonoreerd, sterker nog, vanuit circulariteit en duurzaamheid vonden ze dat allen 

een goed idee. Ze hebben daar hun visie presentaties ook op gebaseerd. Echter, het deel aan 

de linkerzijde, gezien vanaf de Vriezenveenseweg, dus dat deel dat er later bij aan is gebouwd, 

hebben zij niet meegenomen in het ontwerp. Met name niet omdat dit als een soort appendix 

(uitstulpsel) aan het gebouw vast zit, er later bij aan is gebouwd en in hun visie(s) niet passend 

werd geacht binnen het ontwerp c.q. de ontwerpen. Allemaal hebben zij het ontwerp gebaseerd 

op het PvE van school en kinderopvang. Een van de voorwaarden was een compact en overzich-

telijk gebouw te ontwerpen. Aan die voorwaarden hebben in principe alle architecten voldaan en 
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de geselecteerde architect het meest. Dat is ook de reden waarom zij uiteindelijk zijn geselec-

teerd. Bovendien staat het gebouw nu ook “mooi” en goed, midden op de kavel, waarbij goede 

zichtlijnen aanwezig zijn. Hierdoor is c.q. wordt het gebied achter de school en kinderopvang 

overzichtelijk en toegankelijk. Dit laatste is vanuit de buurt een grote wens en deze wens is dus 

gehonoreerd (sociale veiligheid).  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

A9 Bomenkap  

Reclamant stelt dat bij de realisatie van de inrit c.q. weg bomen gekapt moeten worden om een 

veilige verkeerssituatie te kunnen krijgen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Voor de nieuwe inrit van de parkeerplaatsen van de school en de inrit voor de acht levensloop-

bestendige woningen hoeven maar enkele bomen gekapt te worden. Dit is bij elke variant het 

geval. Het zijn elke bomen aan de L. Ten Catelaan. In het bestemmingsplan is een groenplan 

opgenomen waarbij nieuwe bomen aangeplant worden ter compensatie. Deze verplichting is op-

genomen als een zogenoemde voorwaardelijke verplichting in artikel 4.5.3 van de planregels. 

Gronden en bouwwerken binnen de bestemming maatschappelijk mogen niet eerder in gebruik 

worden genomen dan dat de aanleg van het groenplan heeft plaatsgevonden. Vervolgens is ver-

plicht dat deze aanleg van het groenplan ook in stand moet worden gehouden. Voor de volledig-

heid: de beeldbepalende bomen aan de Kampboerlaan hoeven niet te worden gekapt en deze 

blijven behouden. Dit is conform de wens van de bevolking van Geesteren.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

B Voorstellen variant 3 

Reclamant stelt dat aangegeven is om met voorstellen te komen die variant 3 als meest gewenste 

situatie bestempelen.  

 

Gemeentelijk standpunt 

De gemeente heeft de mogelijkheid geboden om met een aanvullende variant te komen omdat 

enkele omwonenden zich niet konden vinden in de varianten 1 en/of 2. Ook heeft de gemeente 

hen gevraagd met argumenten te komen ter onderbouwing van deze variant. Deze variant is als 

‘variant 3’ toegevoegd en vervolgens op dezelfde wijze beoordeeld als de varianten 1 en 2, waar-

bij de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het parkeren belangrijk zijn. Uit de beoorde-

ling is naar voren gekomen dat de voorkeur uitgaat naar variant 2. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

B-a Herbestemmen woonerf 

Reclamant stelt om Kampboerlaan en L. Ten Catelaan te herbestemmen tot woonerf. 

 

Gemeentelijk standpunt 
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De Kampboerlaan en de L. ten Catelaan zijn straten waar een maximum snelheid van 30 km/u 

geldt. Het instellen van “erf” biedt qua verkeersveiligheid geen noemenswaardige verbetering. 

Om die reden overweegt de gemeente het instellen van “erf” in deze straten niet.  

Met het wegvallen van de functie van de gymzaal is rekening gehouden in de beoordelingen, 

maar dat effect is gering (omdat de sporthal op schooldagen overdag exclusief door de school 

gebruikt wordt). 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

B-b behoud eindstuk oude gebouw 

Reclamant stelt om het eindstuk van het oude gebouw aan de Vriezenveenseweg te laten staan 

en het aanwezige voetpad te laten zoals die nu gebruikt wordt. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Voor de reactie op dit onderdeel verwijzen wij naar de reactie onder A8. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

B-c extra parkeerplaatsen niet nodig. 

Reclamant stelt dat er geen extra parkeerplaatsen voor ouders die de kinderen naar school bren-

gen aangelegd hoeven te worden. De huidige “kiss en ride” plekken voldoen al.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Langs de Vriezenveenseweg liggen acht parkeerplaatsen die nu al voor het halen en brengen 

worden gebruikt. Deze parkeerplaatsen blijven die functie behouden. Daarom hoeven er ook min-

der nieuwe parkeerplaatsen te worden aangelegd, maar deze blijven wel nodig. Naast de par-

keerplaatsen voor het halen en brengen zijn ook parkeerplaatsen nodig voor het parkeren door 

het schoolpersoneel. 

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

 

B-d Voldoende parkeerplaatsen en andere kijk op uitgangspunten CROW 

Reclamant stelt dat alles overziend de voorgestelde parkeerplaats overbodig is en 

daardoor het inrit/ uitrit aan de Vriezenveenseweg onnodig. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In de zienswijze wordt het gebruik van CROW uitgangspunten en –systematiek opnieuw ge-

noemd, maar daarop hebben we onze reactie gegeven bij punt A-1. Daar verwijzen we dan ook 

naar. 

De andere bestaande parkeerplaatsen die in de zienswijze worden genoemd (Vriezenveen-

seweg, Geermanstraat en L. ten Catelaan) zijn nodig om de bestaande parkeervraag vanuit de 

omgeving op te vangen en kunnen niet gebruikt worden ten behoeve van de school.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.  
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394      bestemmingsplan Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Geesteren, herontwikkeling locatie Aloysiusschool" met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.GEEBPALOYSSIUS-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.4  aan-huis-verbonden bedrijf:

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.7  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.8  aaneengebouwde woning:

meer dan twee woningen waarvan ten minste 1 gevel van de hoofdgebouwen aaneen zijn gebouwd.

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.10  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd;

1.11  bed-and-breakfast:

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.12  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
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1.13  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.14  begane grond:

de eerste bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau danwel waarvan 
de bovenkant van de vloer maximaal 1 m boven peil is gelegen;

1.15  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.16  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.17  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

1.18  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.19  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.20  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering; 

1.21  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

1.22  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel; 

1.23  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.24  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.25  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.26  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan degenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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1.27  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond; 

1.28  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;

1.29  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt; 

1.30  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is;

1.31  hoofdverblijf:

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;

1.32  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.33  horeca-activiteit:

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.34  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.35  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand;

1.36  jongeren ontmoetingsplek:

een openbare voorziening voor jongeren met een zitgelegenheid en een beschutting tegen regen en wind; 

1.37  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.38  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;

1.39  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 
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1.40  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.41  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische, museale, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, lichamelijke en/of geestelijke 
volksgezondheid en een kinderopvang, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze 
voorzieningen; 

1.42  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.43  nutsvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.44  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen.

1.45  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.46  permanente bewoning:

bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;

1.47  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding; 

1.48  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.49  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.50  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.51  standplaats voor ambulante handel:

de voor publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaatsen waar met een voertuig, een kraam, een tafel 
of enig ander middel bedrijfsmatig goederen te koop worden aangeboden, goederen worden verstrekt of 
diensten worden verleend; 

1.52  twee-aaneengebouwde woning:

een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen;
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1.53  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;

1.54  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.55  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevel van het hoofdgebouw is georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;  

1.56  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als 
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.57  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor 
infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en 
(secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;

1.58  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.59  woning:

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;.

2.3  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;;

2.4  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 terrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.5  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.

2.6  ondergeschikte bouwonderdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, 
liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 
van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.7  maatvoering:

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

f. voor lengten in meters (m);
g. voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
h. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
i. voor verhoudingen in procenten (%);
j. voor hoeken/hellingen in graden (°).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. kunstwerken;
c. kunstobjecten;
d. nutsvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

(hemel)water;
f. in- en uitritten
g. voet- en fietspaden;
h. parkeervoorzieningen;
i. verkeersvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden en in- en uitritten 
mogen worden aangelegd;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.

3.3.2  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende regels:

a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 3 per kalenderjaar;
c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 

voorzieningen.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Jongeren ontmoetingsplekken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 en lid 
3.2 teneinde jongeren ontmoetingsplekken toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
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c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

3.4.2  Evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 3.3.2 
teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen toe te kunnen staan, mits:

a. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet 
mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden;
d. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

b. speelvoorzieningen, met dien verstande dat speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. 
trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen buiten het bouwvlak uitsluitend zijn toegestaan ter 
plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

c. groenvoorzieningen;
d. nutsvoorzieningen;
e. geluidwerende voorzieningen;
f. fietsenstallingen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
h. parkeervoorzieningen;
i. wegen en paden;
j. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

a. op de voor 'Maatschappelijk' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in lid 4.1;

b. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag.

4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van gebouwen ten hoogste 

de aangegeven hoogte bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 2 meter.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Bouwen buiten het bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.2.2 
onder a en toestaan dat er maximaal één gebouw buiten het bouwvlak wordt gebouwd, met dien verstande dat:

a. de oppervlakte van het gebouw maximaal 25 m2 bedraagt;
b. de bouwhoogte maximaal 4 meter bedraagt;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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4.5  Specifieke gebruiksregels

4.5.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 4.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca voor zover niet wordt voldaan aan het 

bepaalde in sublid 4.5.2;
d. risicovolle inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige inrichtingen.

4.5.2  Ondergeschikte horeca

Er is sprake van een ondergeschikte horeca-activiteit indien:

a. de horeca-activiteit ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
b. de horeca-activiteit een afgeleide is van de hoofdactiviteit;
c. de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van de hoofdactiviteit;
d. de toegang van de ondergeschikte horeca-activiteit uitsluitend via die van de hoofdactiviteit loopt;
e. het aantal vierkante meters ondersteunende horeca ten hoogste 15% van de bruto-vloeroppervlakte van de 

ten dienste van de hoofdactiviteit aanwezige bouwwerken mag bedragen met een maximum vloeroppervlak 
van 150 m2, (keuken, toiletten, garderobe, opslag etc. niet meegerekend) tenzij de bestaande situatie meer 
bedraagt dan geldt de bestaande situatie;

f. het pand zodanig is ingedeeld dat de ruimte waar alcohol wordt geschonken is afgescheiden van de ruimte 
van de hoofdactiviteit;

g. in het pand een vrij toegankelijke sanitaire ruimte is.

4.5.3  Voorwaardelijke verplichting - groenaanleg

a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken binnen de bestemming 'Maatschappelijk' zonder de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Groen' conform het in Bijlage 1 
opgenomen Groenplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
'Maatschappelijk' worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen Groenplan, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer 
- calamiteitenroute' uitsluitend een calamiteitenontsluiting is toegestaan.

b. parkeervoorzieningen;
c. straatmeubilair;
d. terrassen;
e. evenementen;
f. kunstwerken;
g. kunstobjecten;
h. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
i. speelvoorzieningen
j. groenvoorzieningen;
k. nutsvoorzieningen;
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

(hemel)water;
m. tuinen, erven en terreinen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 5.1.

5.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van kunstwerken, kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 5.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden, anders dan bedoeld in lid 5.1 onder h.

5.4.2  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende regels:

a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 3 per kalenderjaar;
c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 
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voorzieningen.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Jongeren ontmoetingsplekken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 en lid 
5.2 teneinde jongeren ontmoetingsplekken toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

5.5.2  Evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 5.4.2 
teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen toe te kunnen staan, mits:

a. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet 
mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden;
d. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

met daaraan ondergeschikt:

b. speelvoorzieningen;
c. groenvoorzieningen;
d. nutsvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
f. parkeervoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. tuinen, erven en terreinen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in lid 6.1.

6.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
c. de afstand van een woning tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient minimaal 3 m te bedragen, met dien 

verstande dat deze afstand 0 m mag bedragen aan die zijde waar dat noodzakelijk is voor aaneengebouwde 
of half vrijstaande woningen, tenzij de bestaande afstand tot de perceelsgrens minder is, in welk geval die 
afstand aangehouden dient te worden;

d. hoofdgebouwen worden twee aaneen, dan wel aaneen gebouwd, met dien verstande dat een rij aaneen 
gebouwde woningen uit ten hoogste vier aaneen gebouwde woningen mag bestaan;

e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag; 

f. de voorgevel van hoofdgebouwen dient op enig punt te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde 
begrenzing van het bouwvlak, dan wel tot maximaal 3 meter achter de naar de weg gekeerde begrenzing 
van het bouwvlak.

g. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 8;
h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en maximaal 70 graden.

6.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij woningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bijbehorend bouwwerk ten minste 3 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of 

het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter één naar 
de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van 
het perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak ten hoogste 50 m² bedragen;

d. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw;

f. in afwijking van het gestelde onder b mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 
overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
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1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 

bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 50%. Deze bouwdelen dienen ten minste 0,50 m 
uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk 
is, de breedte ten hoogste 3/5 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 
bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 2/3. De bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere 
verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning 
of dat woongebouw;

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande of rijenwoning, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de 
zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

6. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een woning toegestaan.

6.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij hoekperceel

In afwijking van het bepaalde in sublid 6.2.3 onder b mag bij een hoekperceel voor één van de twee naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw, dan wel het verlengde daarvan bebouwing opgericht worden, met 
dien verstande dat:

a. een bijbehorend bouwwerk voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan wordt gebouwd, mits:
1. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels van het 

hoofdgebouw;
2. het bijbehorend bouwwerk ten minste 3 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 
1 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 
gebouwd;

3. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 
overschreden, welke gezien de ligging niet als een logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt;

4. het bijbehorend bouwwerk ten minste 2 m uit het openbaar gebied wordt gebouwd, waarbij de 
voorgevelrooilijn van aansluitende bebouwing niet wordt overschreden.

6.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2 m 
mag bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

6.4  Afwijken van de bouwregels

6.4.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 6.2.2 
onder c en toestaan dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt 
verkleind, met dien verstande dat:

a. de afstand mag worden verkleind tot 0 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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6.5  Specifieke gebruiksregels

6.5.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 6.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een aan-huis-verbonden-beroep;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
f. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning.

6.6  Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1  Aan-huis-verbonden-beroep

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 6.5.1 
onder a in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden-beroep, 
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot een maximum van 50 m2 mag worden gebruikt 
voor aan huis verbonden beroepsactiviteit; 

b. het beroep dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend; 
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving; 
e. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
f. er geen buitenopslag plaatsvindt; 
g. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats.

6.6.2  Aan-huis-verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 6.5.1 
onder b in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van aan-huis-verbonden 
bedrijfsactiviteiten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die worden genoemd in de in Bijlage 2 opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten behoren tot categorie 1, of die qua aard en invloed op het milieu en de omgeving 
redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

b. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 
exploitant of de beoefenaar van het beroep, dan wel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf 
behorende bijbehorende bouwwerk, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 40% 
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijbehorende bouwwerken op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;

d. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft; 
e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
f. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats;
g. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn.

6.6.3  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 6.5.1 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
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d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. gelegen aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.6.4  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 6.5.1 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 

toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
i. er geen woning wordt toegevoegd.

6.7  Wijzigingsbevoegdheid

6.7.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
met inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 7  Waterstaat - Beheerszone watergang

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Beheerszone watergang' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beheer en de bescherming van de waterloop, met 
bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzieningen en (on)bebouwde gronden.

7.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in Artikel 4 t/m Artikel 6 is bouwen uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 
7.1 omschreven bestemming en met inachtneming van de volgende regels:

a. gebouwen zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 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 omgevingsvergunning vereist:

a. graven;
b. werken te maken, te hebben, te vernieuwen, te wijzigen of op te ruimen;
c. beplantingen of materialen dienende tot verdediging van oevers, taluds of de waterbodem te beschadigen, 

te vernietigen, te verplaatsen of te verwijderen;
d. beplantingen aan te brengen, te hebben, te kappen en/of te rooien;
e. het maaiveld te verhogen of te verlagen door middel van ontgrondingen of grond te egaliseren en af te 

voeren.

7.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in sublid 7.3.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden:

a. waarop de Keur van het Waterschap van toepassing is;
b. welke het normale onderhoud betreffen;
c. welke in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

7.3.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 7.3.1 kan slechts worden verleend indien door de werken en/of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van 
de waterloop en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden 
gekomen

b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Bouwregels situering hoofdgebouw

Indien ter plaatse sprake is van een bouwvlak, mag een hoofdgebouw uitsluitend binnen een bouwvlak worden 
gebouwd, met uitzondering van delen van een hoofdgebouw die noodzakelijk zijn als gevolg van aanpassingen 
om het hoofdgebouw duurzaam te maken tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het binnen het 
(bouwperceel gelegen gedeelte van het) bouwvlak.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, een erotisch getinte 

vermaaksfunctie en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
e. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van permanente bewoning;
f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders dan wel 

elders werkzaam zijnde arbeiders;
g. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
h. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
i. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.

11.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

11.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

11.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten 
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten mag 

worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota GSM-UMTS installaties.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Parkeren

12.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en/of voor 
het gebruik van en gebouw dan wel het wijzigen van het gebruik van een onbebouwd terrein geldt de regel dat 
de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet plaatsvinden dat er 
voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt gerealiseerd. 

12.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 12.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

12.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 12.1.2 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

12.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 12.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 12.1.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 12.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

12.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 12.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

12.1.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

13.1.1  

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. 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.

13.1.2  

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

13.1.3  

Het eerste lid 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.

13.2  Overgangsrecht gebruik

13.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

13.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

13.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

13.2.4  

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 14  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Geesteren, herontwikkeling locatie 
Aloysiusschool' van de gemeente Tubbergen.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Groenplan
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Legenda

1. Gewone berk - Betula pendula (aanplantmaat 12-14), 2 stuks

2. Zomerlinde - Tilia platyphyllos (aanplantmaat 12-14), 8 stuks

3. Zuilberk - Betula pendula 'Fastigiata' (aanplantmaat 12-14), 9 stuks

4. Struweelbeplanting, 4 meter breed, bestaande uit:
Crateagus monogyna - Eenstijlige meidoorn (40%)
Prunus spinosa - Sleedoorn (15%)
Acer campestre - Gewone veldesdoorn (15%)
Cornus Mas - Gele Kornoelje (10%)
Rosa canina - Hondsroos (10%)
Corylus avellana - Hazelaar (10%)
Aanplantmaat 100-125 / 1 st. per m2/ aanplanten in groepen van 5 st.
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Nummer Latijnse naam Nederlandse 
naam 

Aanplantmaat Plantwijze Percentage Eenheid Aantal 

1. Betula pendula Gewone berk 12-14 Solitair  Stuks 2 

2. Tilia platyphyllos  Zomerlinde 12-14 Solitair  Stuks 8 

3. Betula pendula 
‘Fastigiata’ 

Zuilberk 12-14 Solitair  Stuks 9 

4. Gesloten 
houtsingel 4 m 
breed 

 613 m2 

 Crateagus 
monogyna 

Eenstijlige 
meidoorn 

100-125 1 per m2 40% Stuks 246 

 Prunus spinosa Sleedoorn 100-125 1 per m2 15% Stuks 92 

 Acer campestre Gewone 
veldesdoorn 

100-125 1 per m2 15% Stuks 92 

 Cornus Mas Gele Kornoelje 100-125 1 per m2 10% Stuks 61 

 Rosa canina Hondsroos 100-125 1 per m2 10% Stuks 61 

 Corylus avellana Hazelaar 100-125 1 per m2 10% Stuks 61 

 

  



Aan de westzijde van het plangebied wordt een houtsingel aangeplant. De houtsingel onttrekt de nieuwbouw aan het zicht en zorgt hierdoor voor een 

goede landschappelijke inpassing. De houtsingel krijgt een breedte van 4 meter. In de houtsingel worden boomvormers aangeplant, welke uit kunnen 

groeien tot volwassen bomen. Langs de toegangsweg van het plangebied en aan de achterzijde van de bestaande woonpercelen aan de Vriezeveenseweg 

14-20 bestaan de boomvormers uit een negental zuilberken vanwege de beperkte ruimte. Langs de achterzijde van de parkeerplaats worden zomerlinden 

aangeplant en nabij de eerste nieuwbouwwoningen twee gewone berken, vanwege de doorzichtige kroon. 

 



 

Zuilberk 

Zomerlinde 

Gewone berk 



Bijlage 2  Staat van 
Bedrijfsactiviteiten
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SBI-2008 OMSCHRIJVING 
AFSTANDEN 
IN METERS 
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk: 

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 

1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT 

141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D. 

162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA 

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 

1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 

182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 



20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN 

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken: 

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN 

232, 234 0 Aardewerkfabrieken: 

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 

- 

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH. 

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 

- 

26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN 

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G. 

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER 

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: 

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven: 



35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B
en C 0 0 30 C 10 30 2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID 

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

451, 452, 454 
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 

4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 

464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen: 

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 

46735 4 zand en grind: 

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: 



4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 

466, 469 
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30 0 30 2 

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 

49 - VERVOER OVER LAND 

493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 

495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER 

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 

791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE 

531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 

61 B0 zendinstallaties: 

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C 10 10 1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C 10 10 1 

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN 

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 



772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 

85 - ONDERWIJS 

852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 

8532, 854, 855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 D 2 

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 

8610 Ziekenhuizen 10 0 30 C 10 30 2 

8621, 8622, 
8623 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 

8691, 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C 0 30 2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 

94 - DIVERSE ORGANISATIES 

9491 Kerkgebouwen e.d. 0 0 30 0 30 2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C 0 30 D 2 

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING 

Overige zakelijke dienstverlening: kantorenA"

0 

0 0 10 0 10   D 1 



96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 

9313, 9604 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 
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