
gemeente
Tubbergen

Omgevingsvergunning
Geesteren, Delmaweg 8

Status: ontwerp







Geesteren, Delmaweg 8



Inhoudsopgave

Ruimtelijke onderbouwing 5

Hoofdstuk 1 Inleiding 7
1.1 Aanleiding 7
1.2 Ligging en begrenzing plangebied 7
1.3 Vigerend bestemmingsplan 8
1.4 Leeswijzer 9

Hoofdstuk 2 Het plan 11
2.1 Huidige situatie 11
2.2 Toekomstige situatie 12

Hoofdstuk 3 Beleid 15
3.1 Rijksbeleid 15
3.2 Provinciaal beleid Overijssel 16
3.3 Gemeentelijk beleid 24

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 29
4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 29
4.2 Milieuzonering 30
4.3 Geur 31
4.4 Bodem 32
4.5 Geluid 33
4.6 Luchtkwaliteit 33
4.7 Externe veiligheid 35
4.8 Water 36 
4.9 Ecologie 37 
4.10 Archeologie en Cultuurhistorie 38 
4.11 Verkeer / parkeren 39

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 41

Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 43 
6.1 Vooroverleg 43 
6.2 Zienswijzen 43 

Bijlagen 44 

Bijlage 1 KGO plan 45

Bijlage 2 M.e.r.-beoordelingesbesluit 66

Bijlage 3 Rapport verkennend bodemonderzoek 88

Bijlage 4 Watertoets 132

Bijlage 5 Vergunning Wet natuurbescherming 135

Bijlage 6 AERIUS berekening 160

2 omgevingsvergunning Geesteren, Delmaweg 8



omgevingsvergunning Geesteren, Delmaweg 8 3



4 omgevingsvergunning Geesteren, Delmaweg 8



Ruimtelijke onderbouwing
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Hoofdstuk Inleiding

1.1 Aanleiding
   en   (hierna: initatiefnemers) zijn voornemens een volwaardige

paardenhouderij te stichten op het perceel Delmaweg 8 te Geesteren met de mogelijkheid tot logiesfunctie ten
behoeve van de paardenhouderij. Momenteel is het perceel voorzien van de bestemming 'Wonen Binnen de
woonbestemming is het mogelijk om hobbymatig een aantal paarden te houden, maar de doelstelling van de

initiatiefnemers is het uitbreiden naar een volwaardige paardenhouderij. Het bedrijfsmatig houden van
paarden/een paardenhouderij, waar in dit geval sprake van is, past niet binnen deze woonbestemming. Er zijn
reeds verschillende voorzieningen in het kader van het houden van paarden aanwezig (stallen, paardenbak en
stapmolen) op het perceel. Het voornemen is om de paardenbak en stapmolen te verplaatsen. Daarnaast bestaat
de wens om een een rijhal realiseren.

De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. In voorliggend geval kan van het
bestemmingsplan worden afgeweken en medewerking worden verleend middels een omgevingsvergunning
conform artikel 2.12 eerste lid onder a, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze
afwijking van het bestemmingsplan dient gemotiveerd te worden met een ruimtelijke onderbouwing waarin
wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 'een goede ruimtelijke ordening

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin. Door toepassing van de kwaliteitsimpuls groene
omgeving (KGO) is het mogelijk de gewenste ontwikkeling uit te voeren.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied bestaat uit het erf aan de Delmaweg 8 in Geesteren. Het plangebied ligt op ca. 280 meter ten
zuidwesten van Geesteren. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie K, 
perceelnummer 9447. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.
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Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: Esri Nederland -  )

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het bestaande erf. Daarnaast worden agrarische
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gronden die gelegen zijn aan de noord- en noordwestkant buiten het erf bij het projectgebied betrokken om de
gewenste voorzieningen en ruimte te creeren (zie figuur 1.2). Zie het besluitgebied voor de exacte begrenzing
van het projectgebied.

b %
1 i

'

8

/r J /  
1241

_
2/ / 

 o

Figuur 1.2: Begrenzing projectgebied (bron: Esri Nederland -  )

1.3 Vigerend bestemmingsplan
Voor het projectgebied aan de Delmaweg 8 in Geesteren is het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016
' van toepassing. Op bepaalde onderdelen is het bestemmingsplan herzien door het bestemmingsplan
'Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan In figuur 1.3 is een uitsnede van de verbeelding van dit
bestemmingsplan opgenomen.
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Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Aan het projectgebied is de bestemming 'Wonen' toegekend met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 
4'. De omliggende gronden zijn bestemd als 'Agrarisch - 1'. Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bestemd 
voor woonhuizen en bijbehorende bouwwerken. Gronden met de bestemming 'Agrarisch-1' zijn bestemd voor 
het agrarisch gebruik en ter plaats van de aanduiding 'bouwvlak' voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

De voor 'Waarde- Archeologie 4' bestemde gronden zjin mede bestemd voor het behoud van de archeologische 
waarden. Als er een ontwikkeling plaatsvindt (bouwen of grondroerende werkzaamheden) van meer dan 5000 
m2 en dieper dan 0,40 meter onder het maaiveld is er nader onderzoek naar archeologische waarden vereist. 
Daarnaast geldt er een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden.

Het geldende bestemmingsplan biedt op basis van de huidige bestemming geen mogelijkheden om een 
paardenhouderij te vestigen op de locatie. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning. In deze ruimtelijke 
onderbouwing wordt aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening.

1.4 Leeswijzer
De toelichting van deze onderbouwing kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de huidige situatie en 
het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader. In hoofdstuk 4 wordt een toetsing 
verricht aan de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in 
hoofdstuk 6 wordt ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2 Het plan

2.1 Huidige situatie
Initatiefnemer exploiteert, onder de bedrijfsnaam , een paardenhouderij gericht op het
opfokken, trainen en verkopen van dressuurpaarden. Hierbij wordt gericht op het kwalitatief hoogwaardige
segment. Het bedrijf is in 2010 gestart en door de jaren heen gegroeid. Naast de twee initiatiefnemers zijn twee
medewerkers in dienst en biedt het bedrijf stagemogelijkheden. In de huidige situatie worden enkele veulens
(3/4) op het eigen bedrijf gefokt en er worden jonge paarden aangekocht (5/6 per jaar).

In de huidige situatie is er aan de Delmaweg 8 in Geesteren sprake van een woonperceel. Op het perceel bevindt
zich een woonhuis, een schuur voorzien van 7 paardenboxen en een voormalige kippenschuur die is omgebouwd
voor de toekomstige paardenhouderij. Hierin bevinden zich paardenstallen (12 paardenboxen). Er is een
all-weather buitenrijbak aanwezig (1.200 m ), evenals een stapmolen. Daarnaast zijn er nog een zeecontainer
(met daarin 2 paardenboxen voor jonge paarden) en carport voor stalling van tractor en auto aanwezig (circa 65
m2).

Het bedrijfsmatige gebruik van de paardenstallen en de paardrijbak is niet toegestaan. Op grond van de
vigerende bestemming is enkel het hobbymatig houden van paarden toegestaan waarbij de paardrijbak gebruikt
mag worden voor eigen gebruik. Tevens is de stapmolen op grond van het vigerende bestemmingsplan niet
toegestaan.

In figuur 2.1 is een aanzicht van het erf, gezien vanaf de Delmaweg, weergegeven.

Figuur
2.1: Huidige situatie Delmaweg 8 (bron: Google Maps).

In de omgeving zijn meerdere woningen gelegen. Naast het perceel bevindt zich aan de Delmaweg 8a een 
woning. Daarnaast is ten noorden van het plangebied een transportbedrijf gesitueerd. De gronden rondom het
perceel zijn als 'Agrarisch 1' aangemerkt. Het erf wordt ontsloten door de Delmaweg. Tegenover het perceel ligt
de Achterpoolsweg. Deze weg (deels verhard, deels onverhard) geeft een aansluiting op de Haarbrinksweg. 
Figuur 2.2 geeft de huidige inrichting van het erf weer.
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Figuur 2.2: Huidige situatie erfinrichting Delmaweg 8 (bron: Building Design Architectuur).
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2.2 Toekomstige situatie
De afgelopen jaren is het bedrijf gegroeid. De aanwezige voorzieningen en accommodatie passen niet bij het 
beoogde marktsegment. Er is sprake van een verouderde accommodatie. Om een concurrerende bedrijfsvoering 
voor de toekomst te realiseren is het ontwikkelen en verbeteren van de accommodatie een vereiste.

In de toekomstige situatie zal jaarlijks gestart worden met 8 tot 10 veulens die tot 3-jarige leeftijd worden 
opgefokt en vervolgens worden getraind met als doel jaarlijks 5/6 paarden voor een goede prijs te kunnen 
verkopen. In de huidige situatie staan de jonge paarden tot 2,5 jaar bij derden in opfok. Tenslotte vindt er ook 
inkoop van paarden plaats (circa 20 stuks per jaar) die na beleren en/of extra training voor een hogere waarde 
worden verkocht. Circa 2,7 hectare grond is in eigendom bij de initiatiefnemer, waarvan 2,1 hectare is ingericht 
als grasland welke gebruikt wordt als uitloopweide.

In de nieuwe situatie zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande voorzieningen en zal de 
bestaande woning gehandhaafd blijven. Op dit moment zijn reeds paardenstallen, een paardenbak en een 
stapmolen aanwezig. Deze zullen ook in de toekomstige situatie aanwezig zijn, zij het op een andere locatie op 
het erf. Daarnaast zal er een nieuwe paardenstal/rijhal met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd worden 
van circa 1.662,5 m2. De zeecontainer en oude schuur zullen worden gebruikt voor opslag. De uitbreiding van de 
oppervlakte van het erf bedraagt circa 4.743 m2.

Vanwege de omliggende percelen en gebouwen/woningen is een compacte opzet wenselijk en noodzakelijk. De 
agrarische gronden rondom het perceel worden gebruikt ten behoeve van het weiden van de paarden.
Daarnaast bieden deze gronden mogelijkheden om de nieuwe gebouwen landschappelijk in te passen. Figuur 2.3 
geeft een weergave van de toekomstige situatie.
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Figuur 2.3: Toekomstige situatie (bron: Building Design Architectuur).

In de nieuwe situatie zal, zoals aangegeven, de bestaande woning gehandhaafd blijven en behoort tot het 
bedrijf. Daarnaast zal er een nieuwe paardenstal gerealiseerd worden, aan de noordzijde op het perceel. De 
oppervlakte van de paardenstal/rijhal bedraagt circa 1662,5 m2, waarvan circa 762,5 m2 gebruikt wordt als 
rijhal. Op de verdieping van deze rijhal wordt tevens voorzien in een logiefunctie ten behoeve van de 
paardenhouderij met twee slaapkamers. Deze logiefunctie is bedoeld voor de overnachting van buitenlandse 
gasten ten behoeve van de presentatie van de paarden. De overige 900 m2 van het gebouw zal ingericht worden 
als paardenstallen, een groepshuisvesting voor jonge paarden, een kantine met bijbehorende voorzieningen, een 
opslagruimte en een appartement ten behoeve van klanten die hun paard komen trainen. De paardenbak en 
stapmolen zullen verplaatst worden en zullen nabij de rijhal gesitueerd worden.

De rijhal/paardenstal met bijbehorende voorzieningen is noodzakelijk om de activiteiten van de paardenhouderij, 
het fokken en trainen van paarden, op goede wijze uit te kunnen voeren. De aanwezigheid van de rijhal maakt 
het mogelijk om paarden jaarrond te berijden/trainen, onafhankelijk van weersomstandigheden, om 
(buitenlandse) gasten te kunnen ontvangen (logiefunctie) en paarden te kunnen presenteren. Aan de noordzijde 
wordt een nieuwe inrit gerealiseerd ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten. De huidige inrit ten behoeve van de 
woning blijft bestaan. Parkeerplaatsen worden gerealiseerd evenwijdig aan de bestaande paardenstallen.

Op 23 mei 2019 is door de provincie Overijssel een vergunning verleend in het kader van de Wet 
natuurbescherming (kenmerk: 2019/0163229) voor de emissie van 160,10 kg ammoniak (NH3) per jaar, voor het 
houden van 19 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) (zie ook Bijlage 
5). Het houden van 50 paarden is het maximaal planologisch toegestane aantal in de toekomstige situatie.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Op en 
nabij het erf worden verschillende landschappelijke investeringen verricht. Deze maatregelen zijn opgenomen in 
een KGO-plan dat opgesteld is door N+L Landschapsontwerpers. De ruimtelijke kwaliteit van het erf en 
omliggende gronden wordt hierdoor versterkt.

De ontwikkeling wordt landschappelijk ingepast en de bestaande structuren zullen worden uitgebreid. Figuur 2.4 
geeft een weergave van het toekomstige erf en landschappelijke inpassing.
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Figuur 2.4: Landschappelijke inpassing Delmaweg 8 (bron: N+L Landschapsontwerpers)

De voorgenomen ontwikkeling is op grond van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk, aangezien een 
paardenhouderij op grond van de geldende bestemming 'Wonen' niet is toegestaan. Daarnaast is de realisatie 
van de rijhal (met paardenstallen), paardenbak, mestbak en stapmolen op grond van de bouw- en 
gebruiksregels niet mogelijk. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken kan op grond van artikel 2.12 
eerste lid onder a, sub 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het vigerende 
bestemmingsplan worden afgeweken teneinde het voornemen mogelijk te maken.
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Hoofdstuk 3 Beleid
3.1 Rijksbeleid

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de Nederlandse leefomgeving. 
Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen. De NOVI biedt een kader, geeft 
richting en maakt keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte 
uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, 
gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden 
gemaakt. Met de NOVI zet de Rijksoverheid een proces in gang waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller 
en beter gemaakt kunnen worden.

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. Die komen samen in vier prioriteiten:

• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
• Duurzaam economisch groeipotentieel;
• Sterke en gezonde steden en regio's;
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven vanuit de 
NOVI is combinaties te maken en win-win situaties te creëren. Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten 
belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:

Combinaties 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 de ruimte;

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

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

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de vestiging van een paardenhouderij aan de Delmaweg 8 te 
Geesteren. Daarmee is de vierde pijler "toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied" relevant. In 
de Novi wordt voor het landelijk gebied aangegeven dat een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk 
gebied vraagt om een verantwoorde herinrichting van het landelijk gebied en een verbetering van de 
milieukwaliteit. Bij ontwikkelingen in het landelijk gebied moet cultureel erfgoed en unieke landschappelijke en 
natuurlijke kwaliteiten behouden en versterkt worden. Waar mogelijk en gewenst dienen nieuwe kwaliteiten 
toegevoegd te worden. Voor een landelijk gebied dat zich toekomstbestendig kan ontwikkelen, is nodig dat de 
bereikbaarheid, de economische kracht en de beschikbaarheid van voorzieningen ook voldoende worden 
meegenomen in het Nationaal Programma Landelijk gebied.

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt door toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 
op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a, sub 3o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het 
vigerende bestemmingsplan afgeweken teneinde een paardenhouderij aan de Delmaweg 8 te Geesteren 
mogelijk te maken. Daarmee wordt een nieuwe economische drager aan het plangebied toegevoegd. De 
paardenhouderij wordt landschappelijk ingepast door robuuste landschapselementen en nieuwe 
groenstructureren. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de 
Nationale Omgevingsvisie.
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3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking
Artikel 3.1.6, leden 2 t/m 4 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijven voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een ruimtelijk plan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er 
sprake is van een behoefte. De toelichting bij het ruimtelijk plan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte 
aan die ontwikkeling. Indien het ruimtelijk plan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 
gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 
behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in 
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte 
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is 
gehouden met het voorkomen van leegstand.

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld 
door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor 
de ruimtelijke afweging met betrekking tot die ontwikkeling.

Onderhavig plan

De 'Ladder voor duurzame verstedelijking' is toepassing bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). 
Onderhavige onderbouwing heeft betrekking op een paardenhouderij (agrarisch bedrijf). Deze functie is, gelet op 
de definitie, niet aan te merken als een 'stedelijke ontwikkeling'. Nadere toetsing aan de ladder voor duurzame 
verstedelijking hoeft dan ook niet plaats te vinden.

Op basis van de uitspraak van de Raad van State van 16 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2921) geldt dat 
ook wanneer de Ladder niet van toepassing is gemotiveerd moet worden dat de ontwikkeling voldoet aan een 
goede ruimtelijke ordening en dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing voorziet 
hierin.

3.2 Provinciaal beleid Overijssel
3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel
De Omgevingsvisie Overijssel geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer. Hierin 
worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur 
aangehaald in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder 
andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening.

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle 
initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte, 
bestaande bebouwing en infrastructuur.

Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde 
en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en 
samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de 
ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn 
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel 
om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een 
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan 
woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met bestaande kwaliteiten. De Catalogus 
Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten 
worden, is daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit.

Ten aanzien van sociale kwaliteit is het koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals 
het stimuleren van culturele identiteit van de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame 
ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) 
hoort hier bij. Het realiseren van sociale kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij 
projecten en het bieden van ruimte aan initiatieven van onderop.
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3.2.2 Omgevingsverordening Overijssel
De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten 
is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een 
realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel van de provincie 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.

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

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten:

• generieke beleidskeuzes;
• ontwikkelingsperspectieven;
• gebiedskenmerken.
Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht.

Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt 
in deze fase het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op 
neer dat eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan 
plaatsvinden.

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe 
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische 
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones enzovoorts. De generieke 
beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel.

Ontwikkelingsperspectieven

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

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar 
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven.

Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt.

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 (bron: provincie Overijssel).

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

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

Generieke beleidskeuzes

Zoals gezegd zijn generieke beleidskeuzes keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan 
wel mogelijk zijn.

Bij voorliggend plan zijn de artikelen 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit), 
2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en 2.1.7 (Kwaliteitsimpuls agro en food).

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:
a. dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 

gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;

b. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn 
benut.

2. Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in ontwikkelingen die een extra 
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpen wanneer 
aannemelijk is gemaakt:
a. dat (her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene Omgeving in redelijkheid niet 

mogelijk is;
b. dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.

In het kader van onderhavig plan is lid 2 relevant.

Op grond van de Omgevingsverordening wordt onder een bestaand erf verstaan: bestaande en/of als zodanig 
bestemde bouwvlakken ten behoeve van woningen, voorzieningen en bedrijven in de Groene Omgeving, daarbij 
inbegrepen de bouwvlakken voor dergelijke functies die voorzien zijn in voorontwerp-bestemmingsplannen (..).

In de huidige situatie is het projectgebied reeds in gebruik als paardenhouderij. Hiertoe zijn een schuur voorzien
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van 7 paardenboxen en een voormalige kippenschuur, die is omgebouwd voor de paardenhouderij, aanwezig. 
Hierin bevinden zich 12 paardenboxen. Daarnaast is er nog een zeecontainer (met daarin 2 paardenboxen voor
jonge paarden) aanwezig. Ook is er een all-weather buitenrijbak aanwezig, evenals een stapmolen. Dat betekent
dat het erf in de huidige situatie reeds optimaal benut wordt voor het houden van paarden, zij het wel in een
beperkte omvang.

Echter, het plangebied is voorzien van de bestemming 'Wonen Daarom is er geen sprake van een bestaand
agrarisch erf, aangezien het niet als zodanig (paardenhouderij) is bestemd. Op grond van artikel 2.1.3, lid 2, sub
a mag een bestemmingsplan uitsluitend voorzien in ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en
verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpen wanneer aannemelijk gemaakt is dat
(her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene Omgeving in redelijkheid niet mogelijk is.

Momenteel worden er (meetpunt 12 november 2021) in een straal van zo'n 15 km rond het projectgebied drie
erven te koop aangeboden welke ingericht is als paardenhouderij of als zodanig ingericht kunnen worden, maar
is verplaatsing naar dit erf in redelijkheid niet te verlangen van initiatiefnemers.  

 wordt een zeer exclusief en luxe paardensport object aangeboden. De locatie is ingericht als
paardenhouderij en beschikt over een groot aantal voorzieningen voor het houden en trainen van paarden. Gelet
op de aangeboden verkoopprijs en de investeringen die reeds aan de Delmaweg 8 zijn verricht is een algehele
verplaatsing van het bedrijf vanuit financieel oogpunt niet verantwoord en haalbaar.

 wordt een paardenhouderij (landgoed) aangeboden op zeer korte afstand van
een groot Natura 2000-gebied.  wordt een agrarische bedrijfsperceel
aangeboden waar een nieuw te bouwen paardenhouderijbedrijf mogelijk is. Vanwege de reeds gedane
investeringen in het plangebied is de locatie aan de Delmaweg 8 te Geesteren rees ingericht ten behoeve van het
houden van paarden en zijn de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van het fokken en trainen van paarden
reeds aanwezig. Derhalve kan gesteld worden dat een algehele verplaatsing van het bedrijf in redelijkheid niet
mogelijk en verantwoord is.

2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit

In artikel 2.1.5 van de verordening is bepaald dat in de toelichting op bestemmingsplannen (c.q. ruimtelijke
plannen) wordt onderbouwd dat nieuwe ontwikkelingen die door middel van het plan mogelijk worden gemaakt, 
bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken en op welke
wijze toepassing is gegeven aan het uitvoeringsmodel die in de Omgevingsvisie is neergelegd. Daarnaast dient
gemotiveerd te worden dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief.

Er is sprake van de uitbreiding van een paardenhouderij op een locatie in het buitengebied van de gemeente
Tubbergen. Een dergelijke functie is bij uitstek passend in het buitengebied en past binnen de
ontwikkelingsperspectieven 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' en 'Agrarisch ondernemen in
het grootschalig landschap' (zie verderop in deze paragraaf). Daarnaast is een erfinrichtingsplan/ andschapsplan
opgesteld en zal er in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geïnvesteerd worden in het
landschap. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het plan een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit ter
plaatse.

2.1.7 Kwaliteitsimpuls agro en food

In artikel 2.1.7, lid 1 van de verordening is bepaald dat bedrijfsontwikkeling en nieuwvestiging van agrarische
bedrijven uitsluitend mag worden toegestaan op bestaande agrarische bouwpercelen of op voormalige
agrarische bouwpercelen.

In dit geval is sprake van een voormalig agrarisch bouwperceel. Voorheen (en vastgelegd in het destijds
ld d b st i l Buit bi d, d l d het b t i l b it bi d d t 2006 ld)

was er sprake van een agrarisch bouwperceel. De oppervlakte van het agrarisch bouwperceel destijds was
groter dan de oppervlakte van het huidige woonerf. Kennelijk is de bij de omzetting naar de woonbestemming de
vorm en oppervlakte van het erf aangepast. In figuur 3.2 is een uitsnede van het destijds geldende
bestemmingsplan, met daarop het agrarisch bouwperceel aangeduid, opgenomen. De voorgenomen ontwikkeling 
is daarmee in overeenstemming met lid 1.
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Figuur 3.2: Uitsnede voorheen geldend bestemmingsplan 'Buitengebied

In lid 5 is het volgende opgenomen:

In afwijking van het gestelde in lid 1 en onverminderd artikel 2.1.5 kan ten behoeve van bedrijfsontwikkeling van
een agrarisch bedrijf een bestaand of voormalig agrarisch bouwperceel grootschalig worden aangepast en/of
uitgebreid als:

a. is onderbouwd dat het in redelijkheid niet mogelijk is om het bestaande agrarische bouwperceel voor de
beoogde bedrijfsontwikkeling geschikt te maken;

b. het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate gecompenseerd zal worden 
door investeringen in de versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving;

c. aannemelijk is gemaakt dat er een kwaliteitswinst wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en sociale
kwaliteit.

Ad. a) Zoals reeds beschreven wordt het voormalige agrarische erf in de huidige situatie reeds optimaal benut
voor het houden van paarden. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is uitbreiding van het bestaande
erf noodzakelijk. De ontwikkeling vindt plaats binnen de grenzen van het voormalig agrarisch bouwperceel zoals
figuur 3.2 dat toont. Het erf wordt daarbij op compacte wijze vormgegeven. De omvang van het erf is in de
toekomstige situatie aanzienlijk kleiner dan de omvang van het voormalige agrarisch bouwperceel zoals dat in
het destijds geldende bestemmingsplan Buitengebied was opgenomen.

Ad. b) De beoogde ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Op en nabij
het erf worden ter plaatse verschillende landschappelijke investeringen verricht. Deze maatregelen zijn 
opgenomen in een KGO-plan welke is opgenomen als Bijlage 1 bij deze onderbouwing. De ruimtelijke kwaliteit
van het erf en omliggende gronden wordt hierdoor versterkt.

Ad. c) Op het dak van de te realiseren rijhal zullen zonnepanelen geplaatst worden. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan de energietransitie en productie van hernieuwbare energie.

Sociale kwaliteit kan worden gedefinieerd als 'de mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan het
sociale en economische leven, onder condities die hun welbevinden en individuele potenties stimuleren

Tubbergen profileert zich nadrukkelijk als paardengemeente. Het jaar rond worden verschillende
paardensportevenementen georganiseerd zoals , , 

 en . Het is met name he op de hippische wereldkaart heeft
gezet en waar   met zijn internationale netwerk ook zijn bijdrage aan levert. Het bedrijf heeft
daarmee ook een sterke sociale binding met Geesteren als paardendorp en Tubbergen als paardengemeente.
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Onder de sociale kwaliteit wordt tevens aangegeven dat gedacht moet worden aan een vroegtijdig dialoog met
omwonenden over bedrijfsontwikkeling. De initiatiefnemer heeft de omwonenden reeds meermaals
geïnformeerd ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. De omwonenden hebben destijds aangegeven
geen bezwaren te hebben tegen de voorgenomen ontwikkeling. Vanwege het gegeven dat het perceel aan de
Delmaweg 8 te Geesteren reeds geschikt is gemaakt voor het uitoefenen van de paardenhouderij is de buurt van
mening dat er feitelijk niet veel veranderd als gevolg van de afwijking van het bestemmingsplan teneinde de
paardenhouderij planologisch mogelijk te maken.

Zoals reeds beschreven wordt de beoogde ontwikkeling mogelijk gemaakt door de Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving. In het kader hiervan vindt een basisinspanning plaats waarbij er maatregelen genomen op en nabij
het perceel (basisinspanning). Een resterend bedrag wordt geïnvesteerd in maatregelen elders. 20% van dit
resterende bedrag wordt ter beschikking gesteld aan Paardensportvereniging Sint Joris te Geesteren. Het bedrag
blijft drie jaar lang beschikbaar voor de bouw van een (invaliden) toiletgroep, nieuwe hindernissen of hekjes
voor de dressuurbaan.

Het restbedrag wordt gestort in het gemeentelijk groenfonds voor investeringen in het landschap en/of de
ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. Hiermee kan de identiteit en recreatieve aantrekkelijkheid en
toegankelijkheid van de gemeente Tubbergen versterkt worden.

Op de paardenhouderij zijn, naast de initiatiefnemers, twee medewerkers in dienst. Daarnaast biedt het bedrijf
stagemogelijkheden. Stal   is een erkend stagebedrijf waar jaarlijks meerdere stagiares hun stage
doorlopen. Het bedrijf levert daarmee ook in een bijdrage in mate waarin burgers in staat zijn om deel te
nemen aan het economische leven en het stimuleren van individuele potenties.

Gelet op vorenstaande kan geconcludeerd worden dat als gevolg van onderhavig plan een kwaliteitswinst wordt
geboekt zowel op het gebied van duurzaamheid alsmede op het gebied van sociale kwaliteit.

Ontwikkelingsperspectieven

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de
ontwikkelingsperspectieven voor de landelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven.

gevonden op deze locatie X

Ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap - Ontwikkelingsp

O  Ontwikkelingsperspectief Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap - Ontwikkelingsp

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)
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Het plangebied kent twee ontwikkelingsperspectieven, te weten 'Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap' en 'Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap'.

Het ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, worden verbonden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de 
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

Het ontwikkelingsperspectief 'agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap' omvat gebieden waar verdere 
modernisering en schaalvergroting van de landbouw in combinatie met verduurzaming de ruimte krijgt. Die 
ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Onder verduurzaming wordt verstaan: 
realisatie van de waterkwaliteitsdoelen, gezondheid en welzijn van mens en dier, bijdrage aan de 
energietransitie, klimaatbestendigheid en ketenoptimalisatie, en ontwikkelen met aandacht voor - en waar 
mogelijk in dialoog met - omwonenden.

De ontwikkelingen op het perceel passen in beide ontwikkelingsperspectieven. Ter plaatse wordt een 
paardenhouderij, dat kan worden aangemerkt als een agrarische functie, gevestigd op een bestaand bebouwd 
erf. Er wordt rekening gehouden met de omliggende (gevoelige) functies. Het erf wordt zo compact mogelijk 
opgezet, waarbij benodigde afstand tot woonpercelen in acht wordt genomen. De ontwikkeling zal 
landschappelijk ingepast worden én er zal een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving plaats vinden.

Door de vestiging van de paardenhouderij, de realisatie van een rijhal en het creeëren van een zo optimaal 
mogelijke inrichting en indeling van het erf krijgt de paardenhouderij een verbeterde concurrentiepositie. Door 
middel van het creeëren van optimale voorzieningen zal ook een goede gezondheid en welzijn van de paarden 
worden behaald. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande erf. Vanwege de te beperkte 
ruimte om alle benodigde voorzieningen zoals een paardenbak en stapmolen te realiseren, evenals een rijhal 
wordt het erf vergroot. Met de ontwikkeling worden andere agrarische bedrijven in de omgeving niet 
belemmerd. De gronden rondom het perceel zijn in eigendom van initiatiefnemer en zullen ook agrarisch in 
gebruik blijven. De bestaande infrastructuur geeft tenslotte een goede bereikbaarheid van het perceel. De 
verkeersstromen behorend bij de nieuwe functie kunnen over de huidige weg worden afgewikkeld.

Vanuit de ontwikkelingsperspectieven zijn er geen belemmeringen voor uitvoering van het plan.

Gebiedskenmerken

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Dekzandvlakte en ruggen' (zie figuur 3.3, rood omkaderd).

□ Dekzandvlakte en ruggen - Gebiedskenmerken Natuurlijke laag (Hoe

gevonden op deze locatie
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Figuur 3.3: Natuurlijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De kenmerken zijn dat er in deze gebieden grote verschillen zijn tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms 
vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd. De ambitie van de provincie Overijssel is de natuurlijke 
verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken.

De norm bij ontwikkelingen in dit gebied is dat dekzandvlakten en ruggen een beschermde bestemmingsregeling 
krijgen. Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van 
de hoogteverschillen en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)inrichting. Bij ontwikkelingen 
is de (strekkings)- richting van het landschap, gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het 
uitgangspunt.

Figuur 2.4 (paragraaf 2.2) geeft de landschappelijke inpassing weer van het hele plan. Er is gekozen voor een 
open inrichting voor de weilanden die rond de percelen liggen, gezien de zichtlijnen in het ontginningslandschap 
die aanwezig zijn. Er vindt wel aanplant plaats, maar dit is aan de noordzijde van het plangebied. Aanplant van 
landschapselementen vindt daarnaast plaats op en rondom het erf, om het erf een passende uitstraling conform 
de gebiedkenmerken te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten. De landschappelijke 
inpassing heeft daarbij ook de functie om een scheiding tussen het perceel en omwonenden (en percelen) te 
creeren.

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

De laag van het agrarisch cultuurlandschap kent het kenmerk 'Jong heide- en broekontginningslandschap' aan 
het gebied toe. In figuur 3.4 is een fragment van de betreffende kaart weergegeven.

Jong heide- en broekontginningslandschap - Gebiedskenmerken Laag van het agrarisch cultuu

gevonden op deze locatie

Figuur 3.4: Laag van het agrarische cultuurlandschap, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

Kenmerkend voor het jonge heide- en broekontginningslandschap waren oorspronkelijk de grote oppervlakte aan 
- voormalige - natte en droge heidegronden. Deze waren functioneel verbonden met het essen- en oude 
hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal. In de stal bemeste plaggen 
dienden als structuur verbeteraar en bemesting voor de akker gronden op de essen. Na de uitvinding van 
kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht.

De ontwikkeling doet geen afbreuk aan de kenmerken van het jonge heide- en broekontginningslandschap. Er is 
sprake van de uitbreiding van het erf aan de noord- en noordwestzijde. Het erf wordt aan de noordzijde 
uitgebreid tot aan de situering van de bestaande paardenbak. Met het voornemen wordt de rechtlijnige 
landschappelijke structuur intact gehouden. Hiermee wordt er recht gedaan aan de bestaande structuren en 
opbouw van het landschap. Het onderhavige plan is daarmee passend binnen het gebiedskenmerk.

Stedelijke laag & laag van de beleving

De 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving' hebben binnen het plangebied geen specifieke kenmerken en 
blijven daarom verder buiten beschouwing.

Conclusie
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Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende plan besloten planologische wijziging volledig in 
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.

3.3 Gemeentelijk beleid
3.3.1 MijnOmgevingsvisie Tubbergen
De gemeenteraad van Tubbergen heeft MijnOmgevingsvisie Tubbergen vastgesteld op 16 maart 2021. Deze visie 
gaat over de toekomst van de leefomgeving van de gemeente Dinkelland, waarbij wordt ingegaan op diverse 
thema's (o.a. leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid). De visie geeft aan hoe de gemeente 
Dinkelland en de samenleving willen sturen. Wat moet er behouden worden, wat moet er versterkt worden en 
wat moet er worden ontwikkeld.

MijnOmgevingsvisie gaat uit van vier kernprincipes. De kernprincipes zijn manieren van werken; werkwijzen die 
altijd gelden. De vier kernprincipes zijn:

1. We doen het samen; de gemeente met haar inwoners, instellingen en ondernemers;
2. We geven het goede voorbeeld; wat we belangrijk vinden, laten we zien in de praktijk;
3. We combineren zoveel mogelijk functies, zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt;
4. We wentelen geen problemen af op volgende generaties.

In het buitengebied komen veel functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. Daarbij valt te denken aan 
landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Al die functies leggen samen veel druk op 
het buitengebied. Daarom is het uitgangspunt van de visie: de goede functies op de goede plek. Gestreefd wordt 
naar een buitengebied met een mooie balans tussen landgebruik, leefbaarheid en kwaliteit van landschap, 
bodem, water en lucht.

Daarbij wordt gewerkt aan speerpunten. Voor het 'Buitengebied in balans' zijn dat:

• Toekomstgerichte agrarische sector;
• Goede staat van natuur en landschap;
• Kwalitatief toerisme.
In figuur 3.5 is een fragment van de Waardenkaart opgenomen.

Gericht op ontwkikkeling door lage waarde en hoge dynamiek

Figuur 3.5: Visiekaart Structuurvisie Tubbergen (bron: gemeente Tubbergen)

Toets

Op grond van MijnOmgevingsvisie Tubbergen valt het projectgebied aan de Delmaweg 8 onder de aanduiding 
'Gericht beperkte ontwikkeling door lage waarde en hoge dynamiek'. Hier wordt aangegeven om in te spelen op 
onder andere de schaal van het landschap, het agrarische karakter, gemengde functies, bouwwijze en inrichting
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die in de directe omgeving gebruikelijk is en geclusterde bebouwing. De gemeente Tubbergen ziet in deze 
gebieden graag combinaties van functies met kleinschalige detailhandel, zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
waardevolle gebieden op het gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur en veel variatie in beplanting.

Als gevolg van het plan wordt een paardenhouderij mogelijk gemaakt in het buitengebied van Geesteren. In de 
omgeving van het plangebied zijn enkele verspreid liggen agrarische bedrijven, een loon- en grondverzetbedrijf, 
een bronbemalingsbedrijf en woningen aanwezig. De omgeving van het plangebied wordt derhalve gekenmerkt 
door verschillende functies. Gezien deze verscheidenheid aan functies kan geconcludeerd worden dat de 
paardenhouderij bijdraagt aan de functiemening in de omgeving.

Ten aanzien van het landschap geldt dat het perceel is gelegen in het jonge heideontginningslandschap. De 
primaire functie van het jonge heideontginningslandschap is landbouw, ook in de toekomst. De jonge 
heideontginningen liggen op de hogere delen van de voormalige heidevelden en hebben een open, grootschalig 
en rationeel karakter met verspreid langs de wegen gelegen boerderijen. Oorspronkelijk lag de bebouwing 
alleen langs de randen van de heidevelden, aan de hoofdwegen. Soms zijn er nog enkele heiderestanten te 
vinden met een ven, omzoomd door bos. Voor de toekomst is het beeld dat het gebied zijn agrarische 
karakter behoudt, maar ook ruimte biedt aan fiets- en wandelroutes, dagrecreatie en natuurbeleving in 
de randen. Gestreefd wordt naar het versterken en ontwikkelen van robuuste landschappelijke structuren die het 
rechtlijnige en grootschalige karakter van dit landschapstype ondersteunen en versterken.

De paardenhouderij wordt door toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving mogelijk gemaakt. Als 
gevolg van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt het plan landschappelijk ingepast en wordt een bijdrage 
geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit door de aanleg van robuuste landschapselementen en nieuwe 
groenstructuren. Geconcludeerd kan worden dat het voornemen past binnen MijnOmgevingsvisie Tubbergen.

3.3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gemeente Tubbergen
Zoals reeds aan bod is gekomen in paragraaf 3.2.1 zijn de Omgevingsvisie Overijssel en de 
Omgevingsverordening Overijssel op 3 juli 2013 vastgesteld. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving maakt hier 
onderdeel van uit. Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van dit instrument is het mogelijk om op 
gemeentelijk niveau beleidskaders vast te stellen. De gemeente Tubbergen heeft op 8 oktober 2013 het 
beleidskader 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vastgesteld.

Het beleidskader dient als toetsingskader voor de gemeente om aangevraagde ontwikkelingen in het landelijke 
gebied te kunnen beoordelen op basis van de kwaliteitsimpuls. Tegelijkertijd biedt het beleidskader aanvragers 
handvatten om hun aanvraag vorm te geven in combinatie met de kwaliteitsimpuls. Het kader streeft na om dit 
nieuwe instrument zoveel mogelijk te objectiveren en eenduidig toe te passen. Voor voorliggend plan is een 
KGO-plan opgesteld.

Toets

Als hoofdregel voor de toepassing van KGO geldt dat de waardestijging die het bedrijf ondervindt als gevolg van 
de realisatie van de ontwikkelingsplannen geïnvesteerd moet worden in de ruimtelijke kwaliteit. Aan de hand van 
de gemeentelijke beleidsnota is bepaald welk bedrag gehanteerd moet worden voor de waardebepaling en welk 
bedrag dus in de ruimtelijke kwaliteit moet worden geïnvesteerd.

De waardestijging die het bedrijf ondervindt wordt bepaald aan de hand van het wijzigen van de bestemming. 
Onderhavig plan wordt mogelijk gemaakt door middel van een projectafwijkingsbesluit waarbij de huidige 
bestemming niet wijzigt. Bij het bepalen van de hoogte van de kwaliteitsimpuls voor de groene omgeving wordt 
uitgegaan van de waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Om 
de hoogte van de kwaliteitsimpuls te berekenen is de waardevermeerdering en afwaardering berekend op basis 
van de planologische wijziging van het gebruik van de gronden.

Door N+L Landschapsontwerpers is een KGO-plan opgesteld, waarin niet alleen de basisinspanning is 
opgenomen, maar waarin ook de extra investering in de ruimtelijke kwaliteit is vertaald. Dit plan is als Bijlage 1 
bij deze onderbouwing opgenomen. Hieruit blijkt dat de benodigde investeringen worden gedaan; er vindt een 
basisinspanning plaats, er worden maatregelen genomen op en nabij het bedrijfsperceel. Tenslote wordt ook 
een bepaald bedrag geïnvesteerd in maatregelen elders. Hoewel er nadrukkelijk gezocht is naar mogelijkheden 
voor een ruimtelijke investering zijn deze slechts ten dele gevonden. 20% van het totaalbedrag wordt ter 
beschikking gesteld voor Paardensportvereniging Sint Joris te Geesteren (€ 2.897,31). Het restbedrag (€ 
6.944,22) wordt gestort in het gemeentelijk groenfonds voor investeringen in het landschap en/of de ruimtelijke 
kwaliteit in zijn algemeenheid.

Conform het KGO-beleid is de gemeente met initiatiefnemer een overeenkomst aangegaan om de uitvoering van 
de kwaliteitsimpuls te borgen. De maatregelen die uitgevoerd dienen te worden zullen verankerd worden in de 
vergunning.
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3.3.3 Nota 'De casco benadering in Noordoost-Twente'
De gemeente Tubbergen heeft de beleidsnota 'De casco-benadering in Noordoost-Twente' vastgesteld. Het 
Nationaal Landschap Noordoost Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Het is een 
gebied met stuwwallen, bronnen, beken en fraaie cultuurlandschappen. Kernkwaliteit is het waardevolle 
cultuurlandschap met een variatie in open en een kleinschalig besloten landschap. Schaalvergroting in de 
grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met deze kleinschaligheid. Het verdwijnen van 
landschapselementen op perceelsgrenzen tast het kleinschalige groene karakter aan en leidt tot een afname van 
landschapsdiversiteit. De gemeente Tubbergen heeft samen met de provincie Overijssel en de gemeenten 
Dinkelland, Losser en Oldenzaal de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de 
grondgebonden landbouw zodanig vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het 
landschap.

Om vorm en inhoud te geven aan deze ambitie is een generieke methode ontwikkeld: de casco benadering. Voor 
de gemeente is de casco-benadering te gebruiken als beoordelingskader voor ingrepen in het landschap. Aan de 
hand van de casco-kaart (figuur 3.4) kan bezien worden of landschappelijke structuren deel uitmaken van het 
casco.

Cascokaart

CASCO
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Figuur 3.6: Fragment casco-kaart (bron: www.overijssel.nl/cascokaart)

Op basis van de casco-kaart kan vastgesteld worden of het landschapselement tot het casco behoort of niet; 
daaruit volgen drie mogelijk aanvragen op basis van het casco, dit zijn:

1. Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit 
de cascokaart.

2. Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil 
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de cascokaart.

3. Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element 
ligt of op de cascokaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking 
compensatie).

Toets

Figuur 3.6 toont aan dat er vier casco onderdelen aanwezig zijn op of rondom de locatie. De twee onderdelen 
die van toepassing kunnen zijn bevinden zich direct op het erf. De casco elementen blijven behouden. Er zal wel 
één boom geveld worden in verband met de vitaliteit van de boom. De cascolijn zelf blijft daarbij behouden.
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Daarnaast zullen er in het nieuwe landschappelijke inpassingsplan, meerdere houtsingels en bosjes toegevoegd 
worden aan het perceel. De ontwikkeling doet daarmee geen afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en de 
groenstructuur wordt op juist versterkt door het aanbrengen van nieuwe houtsingels en bosjes met inheemse 
soorten. Het voornemen doet daarom geen afbreuk aan de doelstelling van het casco-beleid.

3.3.4 Nota verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018
De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in 2014 een gezamenlijke beleidsnota 
"Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente” opgesteld. Met de gezamenlijke nota voor Noordoost Twente in 2014 
zijn de ruimtelijke kaders in heel Noordoost Twente grotendeels gelijk getrokken en is het beleid in de vier 
gemeenten op elkaar afgestemd. Om adequaat te kunnen inspelen op trends in ontwikkelingen in de sector is het 
van belang om te beschikken over actuele beleidskaders. Dit om in beeld te brengen hoe de verblijfsrecreatieve 
sector zich ontwikkelt en waar kansen liggen om de vitaliteit van de sector te versterken. De vier Noordoost 
Twentse gemeenten hebben samen met de sector (Koninklijke Horeca Nederland en de Recron) een 
verdiepingsslag gemaakt met het onderzoek 'Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente. Onderzoek naar de vitaliteit 
van de sector’ (juni 2015). De uitkomsten van deze verdiepingsslag zijn verwerkt in de Nota verblijfsrecreatie in 
Noordoost Twente 2018. De Nota verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018 is op 6 oktober 2018 in werking 
getreden.

Noordoost Twente maakt met haar vier gemeenten deel uit van de regio Twente en heeft de toerist 
landschappelijk veel te bieden. Het unieke landschap is een grote trekpleister voor recreanten. Niet alleen de 
verblijfssector en de horeca profiteren van bezoekers aan de regio, maar ook een breed scala aan andere 
sectoren profiteren mee. Van detailhandel tot bouwondernemingen en van maakindustrie tot musea. De 
vrijetijdssector zorgt onder andere voor nieuwe investeringen, culturele uitwisselingen en een betere 
infrastructuur. Een gezond, divers en onderscheidend, toekomst- en vraaggericht (verblijfs)recreatief product is 
dan ook van groot belang voor de regio. Goede en kansrijke initiatieven die van toegevoegde waarde zijn voor 
het huidige verblijfsrecreatieve product worden daar waar mogelijk aangemoedigd. Op grond van de analyse die 
is uitgevoerd kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• De vrijetijdssector - in dit geval specifiek verblijfsrecreatie - is van groot economisch belang voor de regio 
Noordoost Twente. Een breed scala aan functies profiteert mee van een gezond, divers en onderscheidend, 
toekomst- en vraaggericht (verblijfs)recreatief product.

• In Noordoost Twente is sprake van de 'verblijfsrecreatieparadox’. Er is een overaanbodsituatie ontstaan, 
waardoor de markt verzadigd is. Dit is met name het geval in de kampeersector. Het aanbod is in het laatste 
decennium sterker gegroeid dan de vraag. Met als resultaat teruglopende bezettingen, marges die onder 
druk staan en wisselend toekomstperspectief. Om de sector vitaal te houden is vernieuwing en innovatie 
nodig binnen de sector.

• In een relatief verzadigde markt is het daarom van belang om te kijken naar de toegevoegde waarde van 
een initiatief; het moet niet 'meer van hetzelfde’ zijn, bijdragen aan diversificatie van het aanbod en/of beter 
inspringen op de wensen vanuit de markt. De markt vraagt om vernieuwend en luxe aanbod, waarbij 
beleving en authenticiteit centraal staan.

In de Nota verblijfsrecreatie wordt per verblijfsvorm definities en uitgangspunten voor toekomstige 
ontwikkelingen weergegeven. In de Nota verblijfsrecreatie wordt ingegaan op de volgende vormen van 
verblijfsrecreatie:

• reguliere kampeerterreinen;
• kleinschalige kampeerterreinen;
• paalkampeerterrein;
• bed & breakfast;
• plattelandskamers;
• bungalows/recreatiewoning op recreatieterreinen;
• vakantiebungalows/recreatiewoningen buiten vakantieparken;
• hotels;
• trekkershutten;
• campervoorzieningen;
• groepsaccommodaties.
Toets

Middels onderhavig plan wordt een logiefunctie mogelijk gemaakt in de nieuwe rijhal. Deze logiefunctie staat ten 
dienste van de paardenhouderij en biedt de mogelijkheid aan buitenlandse gasten/klanten van de 
paardenhouderij om te overnachten. Aangezien de regio Noordoost Twente kampt met een overaanbod aan 
verblijfsrecreatie zal de logiesfunctie uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de overnachting van gasten 
van de paardenhouderij en derhalve niet voor recreatief nachtverblijf.
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Aangezien de logiefunctie niet wordt gebruikt ten behoeve van recreatief nachtverblijf kan geconcludeerd worden 
dat de realisatie van de logiefunctie ten behoeve van de paardenhouderij geen negatieve effecten heeft op de 
verblijfsrecreatieve mogelijkheden in Noordoost Twente.
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Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan en projectgebied 
van toepassing zijn. Bovendien is een ruimtelijke onderbouwing vaak een belangrijk middel voor afstemming 
tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het 
onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's 
geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, 
verkeer, water en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli 2017 zijn er enkele 
wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure eenduidiger en overzichtelijker te maken, 
alsmede het aspect milieueffectrapportage explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het 
vaststellen van mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om te gaan met dit 
besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage 
wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien 
de gestelde drempelwaarden overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een 
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld.

Toets

Bij de besluitvorming of de m.e.r.-plicht vanwege de toename van de omvang (capaciteit) van het bedrijf aan de 
orde is, spelen ook toekomstige ontwikkelingen een rol. Ingevolge onderdeel A, lid 2 van het Besluit m.e.r. wordt 
onder capaciteit immers mede verstaan een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de 
capaciteit. Verdere uitbreiding van het bedrijf, boven de voorgenomen plannen die de initiatiefnemer op korte 
termijn wil realiseren en in de beoordelingsnotitie zijn beschreven, wordt de eerst komende jaren niet voorzien.

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het 
fokken, mesten of houden van dieren met 19 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok 
(jonger dan 3 jaar).

De voorgenomen activiteit valt onder onderdeel D van de bijlagen van het Besluit m.e.r. De voorgenomen 
activiteit ligt beneden de drempelwaarde van onderdeel D van de bijlage va het Besluit m.e.r. (100 dierplaatsen 
voor paarden of pany's Rav categorie K 1 en K 3, waarbij dieren in opfok niet worden meegeteld Rav categorie K 
2 en K 4). Op grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.- 
beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteiten daadwerkelijk geen belangrijke nadelige gevolgen heeft.

Volgens de m.e.r.-richtlijn moet bij het bepalen of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de 
omvang van een activiteit een rol spelen maar ook andere criteria, zoals de ruimtelijke context van de cumulatie 
met de omgeving, die zijn opgenomen in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn.

Op grond van artikel 7.2, lid 1, Wet milieubeheer dient een beslissing te worden genomen omtrent de vraag of 
bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning, vanwege de belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, een MER moet worden opgesteld.

Op 20 maart 2020 is een aanmeldnotitie ingediend (aangevuld c.q. gewijzigd op 5 en 30 juni en 21 juli 2020). Op 
basis van de ingediende aanmeldnotitie heeft het bevoegd gezag besloten dat, gelet op de overwegingen die zijn 
opgenomen in dit besluit, dat ter voorbereiding op het besluit op grond vna artikel 2.1, onder a en c van de Wet 
algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), voor de gewenste activiteit geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld nu belangrijke nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 7.2 Wet milieubeheer kunnen worden 
uitgesloten (zie ook Hoofdstuk 4). Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is opgenomen als Bijlage 2.
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4.2 Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen:

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;

• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

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

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De 
richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige 
woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Milieucategorie
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Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Bij het realiseren van een nieuwe functie dient gekeken te worden of die nieuwe functie past in de omgeving 
(externe werking) en of de omgeving de nieuwe functie toelaat (interne werking). Bij onderhavig plan is er 
sprake van het omgevingstype 'buitengebied' aangezien er overwegend sprake is van agrarisch grondgebruik 
met daaraan ondergeschikt hoofdzakelijk woonerven.

Externe werking

Bij externe werking gaat het om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling milieubelastend is naar de 
omgeving.

Een paardenhouderij valt op grond van de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' te scharen onder de 
activiteiten 'paardenfokkerijen'(SBI-code 0143) en 'het houden van graasdieren' (SBI-code 145). Voor beide 
activiteiten geldt milieucategorie 3.1 waarvoor de volgende richtafstanden gelden:

• Geur: 50 meter;
• Geluid: 30 meter;
• Stof: 30 meter.
Deze richtafstanden dienen getoetst te worden in relatie tot de te behouden en nieuw te realiseren 
voorzieningen voor het houden van paarden zoals de bestaande paardenstal en de nieuwe rijhal, paardenbak, 
stapmolen en mestbak.
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De stapmolen is gelegen op de kortste afstand ten opzichte van de woning aan de Delmaweg 8a. De stapmolen 
is gesitueerd op een afstand van 51 meter ten opzichte van de dichtsbijzijnde gevels van de woning Delmaweg 
8a. De paardenstallen zijn gelegen op een afstand van respectievelijk 56 meter en 69 meter van de 
dichtsbijzijnde gevels van de woning aan de Delmaweg 8a. Tot slot ligt de nieuw aan te leggen paardenbak op 
een afstand van 56 meter van de dichtsbijzijnde gevel van de woning Delmaweg 8a. Derhalve kan geconcludeerd 
worden dat aan alle richtafstanden wordt voldaan.

De schuren/bijgebouwen die tussen de woningen aan Delmaweg 8 en 8a zijn gelegen, worden gebruikt voor 
opslag. De schuren liggen respectievelijk op circa 26 en 36 meter van de meest nabijgelegen gelegen gevel van 
de woning aan de Delmaweg 8a. Voor opslag kan worden uitgegaan van een functie in categorie 1, waarvoor 
een richtafstand van 10 meter geldt.

Tot slot geldt voor de opslag van vaste mest conform artikel 3.46 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een 
afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object. De afstand van de aan te leggen vaste mestbak tot de woning 
Delmaweg 8 bedraagt 96 meter. De afstand van de mestbak tot de woning aan de Delmaweg 8a bedraagt 133 
meter. Aan deze afstandseis wordt ruimschoots voldaan.

Daarnaast gelden voor de aspecten 'geur' en 'geluid' een richtafstand van 30 meter. Aangezien voldaan wordt 
aan de richtafstand van 50 meter geldt dat ook de aspecten geur en geluid, waarvoor een lagere richtafstand 
geldt, voldaan wordt aan de richtafstanden op grond van bedrijven en milieuzonering.

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er als gevolg van onderhavig plan sprake zal zijn 
van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de in de omgeving van het projectgebied gelegen gevoelige 
functies.

Volgens de regels van het vigerende bestemmingsplan 'Tubbergen buitengebied 2016', dient een hoofdgebouw 
uitsluitend ter plaatse van de situering van het bestaande hoofdgebouw te worden gebouwd. Van deze situering 
kan op grond van het bestemmingsplan afgeweken worden mits de huidige situering van het hoofdgebouw 
belemmeringen oplevert voor de omgeving of voor de bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een 
verbetering kan worden bewerkstelligd ten gunste van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege 
stedenbouwkundige redenen. De nieuwe situering mag daarbij geen onevenredige afbreuk doen aan de 
milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. Indien het plan bestaat om de woning Delmaweg 8a te 
verplaatsen, dan biedt het betreffende perceel voldoende mogelijkheden om de woning te verplaatsen zonder 
dat knelpunten hoeven te ontstaan voor het agrarisch bedrijf.

Interne werking

Bij interne werking gaat het om de vraag of de omgeving de nieuwe functie toelaat.

Een paardenhouderij is geen milieugevoelige functie. De bestaande woning binnen het plangebied behoort tot 
het bedrijf (inrichting). Wel moet er voor de woning sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ten 
opzichte van omliggende milieubelastende functies. Aangezien het een bestaande woning betreft, waarvan de 
situering ongewijzigd blijft, kan nadere toetsing aan de richtafstanden achterwege blijven.

Het aspect 'bedrijven en milieuzonering' vormt derhalve geen belemmering voor dit plan.

4.3 Geur
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening als het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met 
een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt 
deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de 
andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden:

• ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen;
• ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 
odour units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag 
deze niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht.

Toets
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Het projectgebied is gelegen buiten de bebouwde kom. Voor paarden zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld 
op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij. Daarom gelden voor de stallen van paarden alleen de 
minimumafstanden zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit (artikel 3.117 (vaste afstanden) en artikel 3.119 
(gevel tot gevel)). De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een 
geurgevoelig object dient op grond van artikel 3.119 50 meter te bedragen indien de inrichting is gelegen buiten 
de bebouwde kom. De afstand van het dichtstbijzijnde dierenverblijf tot aan de dichtsbijzijnde gevel van de 
woning Delmaweg 8a bedraagt 56 meter. De afstand tussen nieuwe rijhal en de woning aan de Delmaweg 8A 
bedraagt minimaal 69 meter. Hiermee wordt dus voldaan aan de eisen van de Wgv. Het aspect 'geur' vormt 
derhave geen belemmering voor dit plan.

4.4 Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht.

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot 
belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het 
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader 
onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet 
moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen.

Toets

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is door Kruse Milieu BV een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (projectcode 20009610, d.d. 19 maart 2020. Het onderzoek is is als bij deze onderbouwing 
opgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat als volgt:

Resultaten veldwerk

Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 15 boringen verricht, waarvan 1 tot 2.70 meter diepte 
welke is afgewerkt met een peilbuis. Gebleken is dat de grond globaal bestaat uit matig fijn zand met in de 
ondergrond grof zand en een zwak zandige leemlaag. In de ondergrond is een roesthoudende laag aangetroffen. 
Er zijn, met uitzondering van kunstgras en lavastenen tot circa 0.4 meter diepte in boring 2 en 12, geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. De veldwerker heeft visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 0.16 
meter min maaiveld.

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd:

• de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
• de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met zink;
• de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
• het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium en zink.
Hypothese

De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen van de 
achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen

In de bovengrond (BG II) en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4 van het onderzoek. In de bovengrond (BG 
I) en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan en de voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging geen 
risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (paardenstal, stapmolen en paardenbak).
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4.5 Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, c.q. een ontheffing 
op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige 
objecten, voor zover deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, 
wegen en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

• Woningen.
• Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
• Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, 

psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc.
Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende functies, anderzijds 
betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.

Toets

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die aan 
weerszijde een breedte heeft van:

a. in stedelijk gebied:
• voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
• voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
• voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
• voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
• voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat dat de 

geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt 
(art. 74, lid 3 Wgh).

Het perceel is gelegen aan de Delmaweg 8 in het buitengebied van Geesteren. Agrarische gebouwen zijn niet 
aan te merken als een geluidsgevoelige functie.

De bestaande woning op het perceel blijft gehandhaafd en wordt in de huidige situatie reeds aangemerkt als een 
geluidsgevoelig object ten opzichte van eventuele bedrijvigheid in de omgeving. Er worden geen wijzigingen 
aangebracht in de situering van de woning. Een nadere beschouwing op dit onderdeel is derhalve niet vereist.

Railverkeerslawaai
Er zijn geen spoorlijnen in de omgeving van het plangebied aanwezig.

Industrielawaai
Er is geen sprake van ligging op of nabij een gezoneerd industrieterrein. Nadere bespreking is derhalve niet 
noodzakelijk. In paragraaf 4.3 is ingegegaan op het aspect geluid in relatie tot omliggende woningen.

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

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

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

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
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In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

• woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
• woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.

Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

Toets

Middels dit project wordt middels een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 eerste lid onder a, sub 3o Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (zogenoemde projectafwijkingsbesluit) van het vigerende 
bestemmingsplan afgeweken teneinde een productiegerichte paardenhouderij mogelijk te maken. Ten behoeve 
van de paardenhouderij wordt een nieuwe rijhal gerealiseerd en worden de paardenbak en stapmolen 
verplaatst.

Door de nieuwe functie (productiegerichte paardenhouderij) zal er een toename van het aantal 
verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie plaatsvinden. In de nieuwe situatie komen er naar 
verwachting 2 tot 3 bezoekers (klanten en dienstverleners ten behoeve van de paardenhouderij, zoals 
dierenarts) per dag naar het perceel. Aangezien de logiesfunctie uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de 
overnachting van gasten van de paardenhouderij en niet voor recreatief nachtverblijf, leidt de logiesfunctie 
derhalve niet tot een extra toename van het aantal verkeersbewegingen. Verder zijn er twee medewerkers in 
dienst. Voor het vervoer van paarden is een vrachtwagen aanwezig. Aanlevering van voer e.d. vindt slechts af en 
toe (ééns per maand of kwartaal) plaats. In figuur 4.2 is een scenario opgenomen, waarin het aantal extra 
verkeersbewegingen op 20 per dag is gezet, waarvan 2 vrachtwagenbewegingen per dag.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate; 
geen nader onderzoek nodig

Jaar van planrealisatie 2020
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)

Aandeel vrachtverkeer

20
10,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in pg/m3

PM10 in pg/m3
0,03
0,00

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in pg/m3 1,2
Conclusie

Figuur 4.2: Worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende mate is. Er is geen nader 
onderzoek nodig. Overigens geldt dat ook bij een groter aandeel vrachtwagenbewegingen de uitkomst 'niet in 
betekenende mate' is.

Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de omgeving van het plangebied, 
langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de 
grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve
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niet nodig.

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

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
• de Regeling externe veiligheid (Revi);
• het Registratiebesluit externe veiligheid;
• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
• het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing.

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

• Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat 
een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongewoon voorval binnen een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

• Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als 
rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval 
binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar gebaseerd op 
een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als direct gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de kans op verwonding of materiële schade zijn 
daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het 
groepsrisico geldt geen norm maar slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht 
in geval van een toename van het groepsrisico.

Risicokaart
Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven.

Toets

Figuur 4.3 geeft een weergave van het plangebied ten opzichte van risicobronnen weer. Uit onderzoek blijkt dat 
mogelijke risico's voor het plangebied zich minimaal op 640 meter afstand van het plangebied bevinden. Ten 
eerste geven de zwarte cirkel(s) een vulpunt weer voor LPG. Hiervoor is een risicocontour van 25 en 40 meter 
opgenomen. Aangezien het plangebied op minimaal 640 meter gelegen is, is een nadere beschouwing niet 
vereist.
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Figuur 4.3: Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Aangezien er zich binnen de omgeving (minimaal 640 meter) geen risico's, derhalve geldt dat het plangebied:

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel inrichtingen die vallen onder 
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);

• zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met 
betrekking tot externe veiligheid.

4.8 Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te 
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets 
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, 
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 
oppervlaktewater).

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de 
landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld 
die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de SVIR en het Nationaal 
Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor 
ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en 
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het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte 
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. 
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, 
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden 
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de 
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het 
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het 
principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande 
rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet 
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Watertoetsproces

Op 3 februari 2020 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 4. Uitkomst hiervan is 
dat de normale procedure dient te worden doorlopen. Er is overleg geweest met het waterschap. Hieronder is 
het advies weergegeven.

Het verhard oppervlak neemt toe met meer dan 4.700 m2. Hiervoor dienen compenserende maatregelen 
genomen te worden. Compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van een zaksloot, vijver, wadi's, 
bodempassage etc. . Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Het waterschap hanteert hierbij de 55 
mm vuistregel. Concreet betekent dit dat 55mm x de toename verhard oppervlak, dit uitgedrukt in kubieke 
meters, ingericht dient te worden voor waterberging. Voor dit plan betekent dit dat circa 258 kubieke meter 
water geborgen moet worden. Dit water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi's, 
bodempassage, (vis)vijver, infiltratiekratten etc.
Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet worden voorkomen dat milieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. Het is wenselijk dat er geen gebruik gemaakt wordt van uitlogende 
(bouw)materialen.

Agrarische activiteiten
Het gaat om bedrijfsmatige activiteiten (paardenhouderij). Voor dit plan is het Activiteitenbesluit van toepassing. 
Vrij vertaald zegt het Activiteitenbesluit dat het rechtstreeks afstromen van verontreinigd (regen)water van het 
verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater) voorkomen moet worden. Bij het inrichten van het 
erf wordt geadviseerd om de waterstromen van elkaar te scheiden. Water wat schoon is dient schoon te blijven. 
Aangezien binnen het plan waterberging dient te worden aangelegd, adviseren wij om het verontreinigd 
(regen)water aan te sluiten op de nieuw aan te leggen waterberging.

Toets
Er wordt een wadi/vijver gerealiseerd met een diepte van circa 1 tot 1,5 meter. Zie voor de ligging van deze 
voorziening het KGO-plan van N+L Landschapsontwerpers. Door deze voorziening aan te leggen wordt circa 275 
m3 (hemel)water geborgen. Hiermee wordt voldaan aan de eis van het waterschap.

4.9 Ecologie
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot aanwezige 
natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan met beschermde 
gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden 
gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet 
natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening).

Toetsing

Gebiedsbescherming
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Natuurnetwerk Nederland
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van gronden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Gronden die tot het NNN behoren liggen op minimaal 1,9 kilometer afstand van het projectgebied.

Natura 2000-gebied
Het projectgebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, 
'Engbersdijkvenen', ligt op minimaal 4,6 kilometer afstand van het projectgebied. Gelet op deze afstand wordt 
gesteld dat er geen sprake is van een directe invloed op Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling. Wel is er sprak van een indirecte invloed in de vorm van stikstofdepositie.

Vergunning Wet natuurbescherming

Op 23 mei 2019 is door de provincie Overijssel een vergunning verleend in het kader van de Wet 
natuurbescherming (kenmerk: 2019/0163229) voor de emissie van 160,10 kg ammoniak (NH3) per jaar, voor het 
houden van 19 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) (zie ook Bijlage 
5). Het houden van 50 paarden is het maximaal planologisch toegestane aantal in de toekomstige 
situatie.Hoewel de Wnb-vergunning onherroepelijk is geworden kan de initiatiefnemer nog geen gebruik maken 
van de Wnb-vergunning aangezien het bestemmingsplan is voorzien van de bestemming Wonen. De bouw van 
de paardenstal, de paardrijbak, de stapmolen en het gebruik van het perceel als paardenhouderij is niet 
toegestaan.

Met een buitenplanse afwijking wordt van het bestemmingsplan afgeweken om de paardenhouderij toe te staan 
en de bedrijfsgebouwen te kunnen bouwen. De Wnb-vergunning vormt de basis voor het plan en wordt één op 
één overgenomen in het plan (en ingevolge de jurisprudentie behoudt een onherroepelijke natuurvergunning op 
basis van de passende beoordeling haar rechtsgevolg).

De huidige Wnb vergunning is enkel te summier, omdat niet alle activiteiten zijn meegenomen 
(transportbewegingen, stationair draaiende motoren etc.). Middels deze aanvraag wordt de Wnb-vergunning 
d.d. 23 mei 2019 geactualiseerd zodat deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Om te bepalen of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebied is 
door FarmConsult een AERIUS-berekening (toets intern salderen Wet natuurbescherming) uitgevoerd om te 
bepalen of de paardenhouderij leidt tot negatieve effecten op Natura 2000-gebied. De rapportage is als Bijlage 6 
bij de toelichting opgenomen. In de berekening is de stikstofuitstook tussen de vigerende vergunning en de 
aangevraagde planologische situatie (paardenhouderij) berekend.

Uit de berekening van FarmConsult (Bijlage 6) blijkt dat er bij de aanvraag sprake is van intern salderen. Uit de 
AERIUS-berekening blijkt dat de aanvraag geen verslechtering oplevert van de kwaliteit van de habitats of leidt 
tot een significante verstoring van de soorten. paardenhouderij niet leidt tot een verslechtering van de kwaliteit 
van de habitabts of een significante verstoring van de soorten. De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect 
stikstof geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling.

Soortenbescherming
Er wordt geen bebouwing gesloopt. Er wordt een nieuwe rijhal met paardenstallen en andere voorzieningen ten 
behoeve van de paardenhouderij gerealiseerd. Deels binnen het huidige erf, deels op agrarische grond 
(weiland). De bestaande paardenbak wordt richting het weiland verplaatst en er wordt een nieuw inrit 
aangebracht. Deze ontwikkelingen vinden plaats op weiland/in de berm. De agrarische gronden worden gebruikt 
voor begrazing en er wordt regelmatig gemaaid. Gelet op de terreingesteldheid van de gronden is de locatie 
ongeschikt voor beschermde flora en/of fauna. Hierdoor kan worden aangenomen dat er geen sprake is van 
wettelijke consequenties in het kader van de Wet natuurbescherming. Een quickscan natuurwaarden is derhalve 
niet vereist.

4.10 Archeologie en Cultuurhistorie
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het 
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden 
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een 
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van 
de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. 
Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als overgangsrecht binnen de 
Erfgoedwet.

Gemeenten hebben een archeologische zorgplicht en initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt 
verstoord zijn verplicht rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
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(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het 
plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht 
worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

Archeologie
Op de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart zijn de verschillende verwachtingswaarden 
en bijbehorende beleidsadviezen weergegeven. Deze zijn vertaald in de regels van het bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016'.

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is aan het projectgebied de dubbelbestemming 
'Waarde-Archeologie 4' toegekend waarbij een onderzoeksplicht geldt vanaf de realisatie van een of meer 
bouwwerken of grondroerende werkzaamheden met een gezamenlijke oppervlakte van 5000 m2 of meer en 
dieper dan 0,40 meter.

Toets

In onderhavige situatie zal het erf worden uitgebreid. Daarnaast zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De nieuw 
te bouwen rijhal zal een oppervlakte hebben van ongeveer 1700 m2. De oppervlakte uitbreiding van het erf en de 
nieuwbouw bevindt zich ruim onder de drempelwaarde van 5000 m2. Een archeologisch onderzoek is derhalve 
niet noodzakelijk.

Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming van 
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen 
de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.

Toets

In de directe omgeving zijn geen monumenten gesitueerd. Het dichtstbijzijnde monument is gelegen op 650 
meter afstand van het perceel. Deze locatie heeft echter geen invloed op het projectgebied. Uit de Atlas van 
Overijssel blijkt dat zich verder geen beperkingen voordoen voor de locatie aan de Delmaweg 8. Geconcludeerd 
kan worden dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het aspect 'cultuurhistorie'.

4.11 Verkeer / parkeren
4.11.1 Parkeren
Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die 
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Op het projectgebied is ten aanzien van het parkeren het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Tubbergen 2016 Veegplan', vastgesteld op 15 december 2020, van toepassing. 
In het bestemmingsplan wordt voor de parkeernormen verwezen naar de beleidsnotitie ‘Bouwen en parkeren 
2018’.

Toets

Ten behoeve van de paardenhouderij zijn een aantal extra parkeerplaatsen benodigd. In de beleidsnotitie 
'Bouwen en parkeren 2018' zijn geen parkeernormen opgenomen voor de functie paardenhouderij. Dit geldt ook 
voor de CROW-publicatie 317, waar naar verwezen wordt in de beleidsnotitie. Daarin zijn eveneens geen 
parkeernormen genoemd.

Dagelijks is er gemiddeld sprake van 2 a 3 bezoekers en daarnaast dient personeel (2 medewerkers en 
eventueel stagiaires) te kunnen parkeren. De logiesfunctie is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de 
overnachting van gasten van de paardenhouderij en niet voor recreatief nachtverblijf. De logiesfunctie leidt ten 
opzichte van de paardenhouderij niet tot een extra toename van de parkeerbehoefte. Er zijn in de nieuwe 
situatie 9 parkeerplaatsen voor motorvoertuigen aanwezig. Deze bevinden zich voor de bestaande 
paardenstallen (zie situatieschets figuur 2.3 in paragraaf 2.2). Hiermee zijn voldoende parkeerplaatsen ten 
behoeve van de paardenhouderij aanwezig. De paardenvrachtwagen en paardentrailer worden in een van de 
gebouwen geparkeerd. Het aspect 'parkeren' levert derhalve geen belemmeringen op voor dit plan.
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4.11.2 Verkeer
Het erf wordt in de huidige situatie ontsloten via de Delmaweg. Dit zal niet wijzigen in de nieuwe situatie. Er zal 
wel een extra inrit worden gerealiseerd, ten noorden van de huidige inrit. Hierdoor worden de 
verkeersbewegingen van het bedrijf en de woning beter gescheiden, hetgeen zowel voor de bedrijfsvoering als 
de woonsituatie voordelen (logische logistiek, veiligheid, privacy) heeft.

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling zal een beperkte toename van verkeersbewegingen plaatsvinden. 
In de paragraaf 'luchtkwaliteit' is een aantal verkeersbewegingen van 20 per dag aangehouden. De logiesfunctie 
zal uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de overnachting van gasten van de paardenhouderij en niet voor 
recreatief nachtverblijf. De logiesfunctie leidt derhalve niet tot een toename van het aantal verkeersbewegingen 
(deze zijn bij de verkeersgeneratie van de paardenhouderij inbegrepen).

De leveranciers van voer, hooi en stalstrooisel leveren doorgaans grote hoeveelheden waardoor dit minimale 
impact heeft op de toename van het verkeer. Hooilevering vindt één keer per kwartaal plaats. Krachtvoer en 
stalstrooisel gemiddeld genomen eens per maand.

Voor de nieuwe situatie kan worden uitgegaan van een aantal verkeersbewegingen van gemiddeld 20 per dag, 
gezien het aantal personeelsleden en het aantal gasten/bezoekers (klanten, dierenarts, hoefsmid e.d.). Deze 
toename van het aantal verkeersbewegingen per dag betekent een beperkte toename ten opzichte van de 
huidige situatie. Deze toename kan eenvoudig via de huidige wegen (Delmaweg en omliggende wegen) worden 
afgewikkeld.

Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan.
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Hoofdstuk 5 Economische 
uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een projectafwijkingsbesluit dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met het verlenen van de vergunning 
moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. De raad kan bevoegdheden omtrent een 
exploitatieplan delegeren. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij een 
projectafwijkingbesluit. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot 
een projectafwijkingsbesluit 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.

Voor de aanvraag omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. Deze zijn voor rekening van de 
aanvrager. De ontwikkeling is een initiatief van de eigenaar van de betreffende gronden. Met deze eigenaar 
wordt een anterieure overeenkomst gesloten waardoor de gemeentelijke kosten anderszins verzekerd zijn.
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Hoofdstuk 6 Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid
6.1 Vooroverleg
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat belast is met de 
voorbereiding van een ruimtelijk overleg pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen, provinciale 
diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn.

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

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen 
en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie B 
onder 4, waardoor vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 3 februari 2020 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt. Het advies van het waterschap is in 
paragraaf 4.8 opgenomen.

6.2 Zienswijzen
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van .........  voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen
deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit besluit kenbaar maken. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging zijn .........  zienswijzen binnengekomen.
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Bijlage 1 KGO plan
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1. Aanleiding
Aan de Delmaweg 8 in Geesteren hebben de initiatiefnemers een woning 
in eigendom met enkele bijbehorende opstallen. Daarnaast is er sprake 
van een paardrijbak en een stapmolen. Binnen de woonbestemming is het 
mogelijk om een aantal paarden te houden, maar de doelstelling van de 
initiatiefnemers is het uitbreiden naar een paardenhouderij. De bestemming 
“Wonen” is daarvoor niet toereikend. Men dient daarom de bestemming 
“Paardenhouderij” te verkrijgen. De direct aanliggende gronden hebben de 
bestemming 'Agrarisch'. In dit geval wordt het één en ander mogelijk gemaakt 
aan de hand van een projectbesluit.

De ontwikkeling naar een paardenhouderij kan enkel in het buitengebied 
plaatsvinden. De ligging aan de Delmaweg is daarvoor zeer geschikt. Langs 
de Delmaweg is sprake van meerdere (agrarische) bedrijven. Het maakt 
onderdeel van de heideontginning waarbij het open landschap kans biedt 
om bedrijven te herbergen die qua aard en omvang vaak niet passen binnen 
de meer kleinschalige landschappen. Erven in dergelijke landschappen zijn 
vaak geordend en georiënteerd op de aangrenzende weg. Dat is hier ook 
het geval. Belangrijk in dergelijke landschappen is om voort te borduren op 
de concentratie van bebouwing en daarmee doorzichten richting het open 
landschap te behouden.

uitbreiding aanvragen die naar aard en omvang passend is voor de locatie. Als 
tegenprestatie voor de uitbreiding dient de ondernemer te investeren in de 
ruimtelijke kwaliteit.

Landschappelijke inpassing
De gemeente Tubbergen eist voor de ontwikkeling een landschappelijke 
inpassing. In dit document wordt daarom de landschappelijke inpassing 
uiteengezet. Er wordt een beschrijving van het plangebied gegeven, het 
omliggende landschap en het vigerende beleid. Dat resulteert in een 
beschrijving van de nieuwe situatie die aan het gestelde beleid voldoet.

De ontwikkeling past niet binnen de bestaande bestemming. De 
initiatiefnemer moet daarom gebruik maken van de regeling Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving (KGO). Via deze regeling kan een initiatiefnemer een
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2. Huidige situatie
Net als andere grote delen van Overijssel ligt het plangebied in een landschap 
dat is opgebouwd door dekzandvlakten met minimale hoogteverschillen. Dit 
is ontstaan in de laatste ijstijd waar zandruggen en beekdalen na verloop van 
tijd zijn geërodeerd. Hoogteverschillen waren grotendeels verdwenen en 
door de grootschalige ontginning van heide en de moderne landbouw is het 
landschap nog eens sterk geërodeerd. Het plangebied ligt in een landschap 
dat nagenoeg vlak is geworden. Dat is in dit geval opmerkelijk. Rond 1880 
zijn namelijk nog restanten zichtbaar van een zogeheten Esker. Een bijzonder 
natuurverschijnsel waarbij smeltwater zich een baan door het landijs zocht en 
daar sediment achterliet. Toen het landijs verdween bleef een rug door het 
landschap achter. Op de kaart nog zichtbaar door de hoogtelijnen.

Essenlandschap
Het plangebied ligt in het jonge heideontginningslandschap en is aan het begin 
van de jaren '30 ontgonnen zoals op de kaart van 1935 zichtbaar is. Het erf is 
dan ook voor het eerst in beeld. Zoals gebruikelijk in dit landschapstype liggen 
erven kort aan de straat en worden de erven afgewisseld met doorzichten 
richting het open landschap. Namen op de oude topografische benadrukken 
de jonge heideontginning. Er komen namen voor als “Geestersche Heide” en 
"Harbrinker Veld.

Het landschap
Hoewel er nabij de Delmaweg 8 nog sprake is van enkele houtwallen die na 
de ontginning zijn aangebracht kent het landschap rondom het plangebied een 
grote mate van openheid. De percelen zijn groot en worden enkel doorbroken 
door sloten of wegen.

Nieuwe elementen
Nieuwe elementen moeten voorkomen dat het open karakter van het 
landschap wordt aangetast. Als er sprake is van nieuwe aanleg dan moet het 
een element robuust zijn. Het type landschap leent zich niet voor de aanleg 
van kleinere structuren.

Huidige indeling
Het was gebruikelijk dat erven in dit landschap dicht aan de wegen lagen, in 
dit geval de Delmaweg. In de meeste gevallen stond dan de woning kort aan 
de weg en de stallen en/of schuren daarachter. In veel gevallen was er sprake 
van een nokrichting haaks op de weg. In dit geval staat de woning achter 
de bestaande schuur aan de noordzijde. Andere opstallen liggen wel achter 
de woning. Een nieuwe ontwikkeling moet bij voorkeur achter de woning 
plaatsvinden. Dat kan op de locatie van de huidige paardrijbak. De stapmolen 
dient verplaatst te worden. Voorkomen moet worden dat het erf te breed 
gaat worden. Naast het plangebied ligt een burgerwoning. Deze maakt geen 
onderdeel uit van dit plan.
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3. Beleid
3.1 Omgevingsvisie Overijssel

Het provinciaal beleid van Overijssel is verwoord en vastgelegd in meerdere 
plannen. De belangrijkste is de Omgevingsvisie 2017 welke is vastgesteld 
op 12 april 2017. Nadien is deze visie meerdere keren geactualiseerd. De 
laatste actualisatie is betreft maart 2021. In de visie bakent de provincie af 
wat zij voor de fysieke leefomgeving in Overijssel van provinciaal belang 
vinden. De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke 
leefomgeving van Overijssel. In de visie worden onderwerpen als ruimtelijke 
ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur bekeken 
in samenhang met een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Het 
beleid staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van 
Overijssel om het toekomstbestendig te houden.

Rode draden en beleidsambities
De opgaven en kansen zijn vertaald in centrale beleidsambities en negen 
beleidsthema’s. Deze worden benaderd vanuit de rode draden duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit waarvoor thema overstijgende 
kwaliteitsambities zijn geformuleerd. Vanuit het uitvoeringsmodel (of, waar 
en hoe) worden generieke beleidskeuzes, ontwikkelingsperspectieven en 
gebiedskenmerken beschreven.

Generieke beleidskeuzes:
Deze keuzes vloeien voort uit keuzes van EU, Rijk of Provincie. Het zijn 
keuzes die bepalend zijn of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk zijn. Vooral 

reserveringen voor integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, 
ruimtegebruik, waterveiligheid, externe veiligheid, LOG gebieden en 
begrenzingen als Nationale Landschappen, NNN-gebieden (natuurnetwerk 
Nederland) en de EHS zijn voorbeelden van generieke beleidskeuzes. 
Daarnaast zijn er gebied specifieke beleidskeuzes. De beleidskeuzes hebben 
geen invloed op de voorgenomen ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving 
en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven schetsen een 
ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke 
beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. Het plangebied is aangemerkt 
als “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'.' Dat betekent dat 
diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste land gebruik 
blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de andere kant is er ruimte 
voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen 
en andere bedrijvigheid. In elk geval staat de ambitie, “voortbouwen op 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen” voorop. De 
voorgenomen ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken 
waar mogelijk behouden blijven. Nabij gelegen is de ambitie “Agrarisch 
ondernemen in het grootschalig landschap” Hierbij gaat het er vooral om 
dat modernisering en schaalvergroting in de landbouw de ruimte krijgen. 
Initiatieven mogen dus de ontwikkelingen in de landbouw niet beperken. In 
de voorliggende situatie is daar geen sprake van.
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Ontwikkelingsperspectief, het plangebied is lichtgroen wat betekent “Wonen en werken in het 
kleinschalige mixlandschap. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke laag, laag 
van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en laag van de beleving). 
Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus gebiedskenmerken 
welke kenmerken diverse gebieden en hoe een ontwikkeling invulling dient te 
krijgen. De gebiedskenmerken zijn richtinggevend op aspecten als landschap, 
infrastructuur, milieu, bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag is niet 
opgenomen; deze is niet relevant wat betreft de voorgenomen ontwikkeling.

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van de mens 
door onder andere invloeden van abiotische processen als de ijstijden, 
de wind en water. Zoals grote delen van Overijssel bestond ook het 
plangebied uit dekzandvlakten met beperkte reliëfverschillen. In de 
jaren zijn de hoogteverschillen onder andere door zandverstuivingen, het 
ontginnen van de heidecomplexen en de ontwikkeling in de landbouw 
nagenoeg verdwenen. Het gebied rondom de uitbreiding is nagenoeg vlak 
geworden.

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat er een 
(agrarisch) cultuurlandschap. De mens heeft de heide ontgonnen om meer 
ruimte voor de landbouw te realiseren. Dit gebeurde na de opkomst van 

kunstmest. Het plangebied ligt in het jonge heideontginningslandschap 
waarbij men tijdens het ontginnen nooit nagedacht heeft over de schoonheid 
van het landschap. Nu waarderen wij juist de ingrepen die destijds plaats 
hebben gevonden. Het ontginningslandschap is een halfopen tot open 
landschap met rationele regelmatige blokverkaveling. Beplanting zijn vaak 
robuust in de vorm van singels op perceel randen of langs wegen. Hier en 
daar is er een boscomplex en de meeste beken zijn genormaliseerd. De 
nieuwe erven zijn vaak langs de hoofdwegen gesitueerd maar het aantal 
wegen is juist relatief laag. De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk 
indien het open landschap wordt gerespecteerd. Daarnaast moet er 
aandacht zijn voor behoud en aanleg van robuuste beplantingen aan de 
randen.

3.2 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Tubbergen (KGO)

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de uitwerking 
van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling dient de aantasting 
van de landschappelijke en ecologische waarden gecompenseerd te worden. 
Bij een grootschalige ontwikkeling dient men naast een basisinspanning en 
een extra investering aan te bieden. Men onderscheidt een aantal stappen:
- Wat is de omvang van de ontwikkeling;
- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;
- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;
- Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;
- Welke ambities en streefbeeld moet er nagestreefd worden;
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(Links) Natuurlijke laag; het plangebied is omschreven als "dekzandvlakte en ruggen'. (Rechts) Laag van Cultuurlandschap; plangebied is 
omschreven als “jonge heide- en broekontginningslandschap'. (Bron: overijssel.tercera.nl)
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Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

In dat proces wordt er, net als bij de omgevingsvisie gekeken naar vier lagen; 
de natuurlijke, de agrarische, de stedelijke en de laag van de beleving. De 
kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan een stevig en 
robuust landschappelijk raamwerk. Onder andere kunnen de verdwenen ken
merken terug worden gebracht. Het volgende uit het KiGO is van toepassing 
op de uitbreiding van het bouwblok:

"Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan 
500m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels van het 
bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, de noodzaak tot 
landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een grootschalige ontwikke
ling, geldt een meer gebiedsgerichte benadering. Indien er een bestemmings
planprocedure genoodzaakt is, wordt een ontwikkeling gezien als grootscha
lig. De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is dan van toepassing, naast de 
basisinspanning. Dat geldt voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding 
van bestaande functies in het buitengebied."

Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. In dit geval 
vindt er een vergroting plaats van het bestaande bouwvlak. Totaal gaat het 
om een vergroting van 4.743,64 m2. Het gaat daarbij om een netto vergroting 
omdat het bestemmingsvlak elders wat wordt verkleind. Daarnaast worden er 
diverse onderdelen omgezet naar de bestemming bos/natuur om de inpas
sing extra te kunnen borgen. Totaal is er daarom sprake van een subtotaal van 

€ 65.495,68. Omdat er sprake is van een functioneel aan het buitengebied 
verbonden activiteit geldt er een investering van 25 % van het subtotaal. 
Daarom volstaat een investering van € 16.373,92.

Kosten voor het landschapsontwerp (met een maximum van 10%) kunnen 
worden afgetrokken, evenals de kosten voor het kwaliteitsteam. Omdat het 
1 bezoek betreft is dat € 250,--. De bijdrage voor een investering in de ruimte
lijke kwaliteit bedraagt daardoor € 14.486,53.

Hoewel er nadrukkelijk gezocht is naar mogelijkheden voor een ruimtelijke 
investering zijn deze slechts ten dele gevonden. De kosten voor aanleg en 
herstel van bestaand groen en het nieuw aan te leggen groen kunnen worden 
geraamd op € 4.645,-. Hoewel er meer groen wordt aangelegd mag dit niet 
mee worden gerekend omdat er sprake is van een basisinspanning. Deze kos
ten worden verantwoord onder hoofdstuk 5. De initiatiefnemer maakt daarom 
ook gebruik van de mogelijkheid om het (rest)bedrag in het groenfonds van 
de gemeente Tubbergen te storten. Daar worden de volgende voorwaarden 
aan gekoppeld:

20% van het totaalbedrag (20% van € 14.486,53 = € 2.89731) 
blijft drie jaar lang beschikbaar voor de bouw van een (invaliden) 
toiletgroep, nieuwe hindernissen of hekjes voor de 
dressuurbaan. De bijdrage is voor Paardensportvereniging Sint 
Joris te Geesteren. De rijvereniging kan een verzoek voor 
uitbetaling bij de gemeente indienen. De gemeente toetst
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KGO Berekening
aftrekposten:Netto

.898,

Afwaardering:

Subtotaal .495

buitengebied verbonden -/-Functio

irdering10% van KGO na

Kosten kwaliteitsteam

579,07
241,45

278,58

1501,54

is/natuur (N) 

is/natuur (P) 
is/natuur (M) 

s/natuur (O)

1.316,28
-965,79

Kosten landschap:

Uitbreiding bestemming:_________

Toename bestemming paardenhou

KGO berekening voor de ruimtelijke investering. (Bron: N+L)
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vervolgens de aanvraag en de dan ingediende plannen.
Het restbedrag (€ 14.486,53 - € 2.89731 - € 4.645,- = € 6.944,22) 
wordt gestort in het gemeentelijk groenfonds voor 
investeringen in het landschap en/of de ruimtelijke kwaliteit in 
zijn algemeenheid.

Als de 20% voor maatschappelijk rood niet binnen twee jaar na vaststelling 
van het bestemmingsplan wordt gebruikt dan komt het geld vrij voor ruimte
lijke initiatieven binnen de gehele gemeente Tubbergen (gemeentelijk groen
fonds).

3.3 Casco benadering Noordoost Twente
De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het bestaande 
landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het mogelijk om via een 
kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of niet in strijd is met elementen 
welke tot de casco behoren. Elementen als onderdeel uitmakend van de 
Casco zijn in principe niet te verwijderen (groen lijnen/vlakken op de kaart). 
De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de bestaande casco elementen. 
De ontwikkeling heeft daarom geen consequenties voor het cascobeleid en/ 
of het cascobeleid heeft geen consequenties voor de ontwikkeling.
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Fragment van de cascokaart behorende bij de casco benadering. (Bron: geo.overijssel.nl)
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4. Nieuwe situatie planlocatie
De bestaande (woon)boerderij (A) en de bestaande bijgebouwen (B/C) 
blijven behouden. Het landschap kenmerkt zich door erven die relatief kort 
aan de weg liggen met gebouwen haaks op de weg achter de woning. 
De nieuwe paardenstal (D) komt daarom achter de bestaande woning. 
Normaal gesproken dient een erf zo compact mogelijk te blijven en zou de 
paardenstal meer zuidelijk moeten komen te liggen. Dat is in dit geval niet 
mogelijk vanwege twee beeldbepalende beuken (U). De bomen zorgen 
voor veel massa op het centrum van het (nieuwe) erf en zijn dusdanig 
waardevol dat er voor is gekozen om de nieuwe paardenstal meer noordelijk 
te bouwen. Langszij ontstaat er ruimte voor een paardenbak (G) en aan de 
achterzijde van het gebouw is er ruimte voor transport en mest (E/K).

De bestaande stapmolen is nu ten noorden van de bestaande paardenstal 
(C) gebouwd, en wordt verplaatst naar het centrum van het erf (F) voor 
de beeldbepalende beuken. Daardoor wordt het erf meer compact en 
ontstaat er een meer kwalitatieve entree. Gebruikelijk is het om te kiezen 
voor één entree, maar in dit geval is er een goede motivatie om daarvan 
af te wijken. De bestaande entree (W) is voor privé gebruik, de nieuwe 
entree (V) wordt zakelijk gebruikt. Het is niet veilig en niet logisch om 
zwaar transport via de privé zijde af te wikkelen. Bovendien wordt de 
situatie daardoor onveilig.

De bestaande inpassing van zware bomen (Z) blijft behouden. Eén boom 
dient geveld te worden vanwege de afnemende vitaliteit (T). Het is niet 
zinvol om een boom terug te planten. De bestaande inpassing aan de 
Delmaweg blijft behouden (M), maar wordt doorbroken ter plaatse van 

de nieuwe entree. De houtsingel wordt voldoende transparant gehouden 
zodat er contact blijft met het achterliggende open landschap dat op die 
wijze ook kan blijven ervaren. Om de nieuwe stal voldoende evenwicht 
te bieden worden twee structuren aangeplant. Een bosje (P) aan de 
noordoostelijke zijde dat daarmee het zicht op de schuur enigszins breekt 
en een houtsingel (O) uitlopend in een bos om de achterzijde van het erf 
in te passen. Het betreft een robuust element dat ook een functie bekleed 
om de westenwind tegen te houden.

Aan de noordzijde van het perceel wordt beplanting (N) aangebracht om 
een minder fraai aanzicht van de naastgelegen schuren landschappelijk in te 
passen. De verharding aan de voorzijde (J) krijgt een hogere kwaliteit mee 
om te voorkomen dat het gevoel van een industrieterrein ontstaat. Aan de 
achterzijde wordt meer gekozen voor een praktische betonverharding (K).
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Bestaande woning, bestaande bijgebouwen (B).

Te behouden paardenstal.

Nieuw te bouwen paardenstal.

Nieuw te realiseren mestbak en nieuwe stapmolen (F).

Nieuw te realiseren paardenbak.

Parkeerplaatsen.

Erfverharding prive.

Erfverharding zakelijk. Hoogwaardige elementverharding ter 

voorkoming van het begrip “bedrijventerrein’.

Erfverharding transport.

Beukenhagen (Fagus sylvatica). Een gedeelte is bestaand. Voor nieuwe 

hagen geldt de aanplant in de kwaliteit 60-80 (hoogte in cm). Er 

worden 5 stuks per ml aangeplant. De totale lengte nieuwe aanplant 

bedraagt 64 meter (320 stuks).

Bestaande houtsingels onderhouden voor meer transparantie.

Nieuw aan te planten houtsingel. Aanplant met inheemse soorten als 

O. Te onderhouden met hakhoutbeheer. Totale aanplant bedraagt 500 

stuks. De plantafstand bedraagt 1 x 1 meter in een driehoeksverband. 

Kwaliteit 80-100 (hoogte in cm).

Nieuw aan te planten houtsingel (windscherm). Aanplant met inheemse 

soorten. Te onderhouden met hakhoutbeheer. De soortkeuze bestaat 

uit berk, groene beuk, grove den, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en 

vuilboom in een gelijke verhouding. De kwaliteit van aanplant bedraagt 

80-100 (hoogte in cm), totaal moeten er circa 660 stuks worden 

aangeplant. Plantafstand bedraagt 1,5 x 1,5 mtr in driehoeksverband. 

Nieuw aan te planten bosje. Aanplant met inheemse soorten als O. Te 

onderhouden met hakhoutbeheer. Totale aanplant bedraagt circa 200 

stuks. De plantafstand bedraagt 1 x 1 meter in een driehoeksverband. 

Gronden in agrarisch gebruik.

Gazon/tuin.

Bestemming “Paardenhouderij” (geel en groen). Een deel van de 

bestaande bestemming “Wonen” (geel) wordt omgezet. Daarnaast is er 

sprake van een uitbreiding van 4743,63 m2 (groen).

Toekomstig te vellen boom in verband met vitaliteit.

Te behouden beeldbepalende beuken.

Nieuwe entree (zakelijk). 

Bestaande entree (prive). 

Wadi/vijver voor het borgen van (hemel)water. Inhoud circa 275 m3. 

Te vellen houtsingel t.b.v. nieuw oprit.

Bestaande houtopstanden.

Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
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5. Financiële onderbouwing
Om met de uitbreiding aan het gestelde beleid te kunnen voldoen worden 
er meerdere aspecten uitgevoerd. Om het bedrijf landschappelijk in te 
passen wordt er aangeplant. Niet alles mag meetellen voor de noodzakelijke 
investering. Het deel dat wel meegenomen mag worden is in de tabel op 
de rechterpagina verwerkt.

Aanleg hagen (L)
Het aanleggen van diverse hagen (Fagus sylvatica), een gedeelte is 
bestaand. De totale lengte bedraagt 64 meter. Totaal worden er 320 stuks 
aangeplant in de maat 80-100 (hoogte in centimeters).

Behoud houtsingel en beuken (M/U)
De bestaande houtsingel langs de Delmaweg wordt behouden, maar zal 
geveld worden ter plaatse van de aanleg van de nieuwe entree. Daarnaast 
krijgt de houtsingel een dusdanig onderhoud dat er sprake is van een 
transparante houtsingel waarmee de openheid kan worden ervaren. De 
bestaande beuken (U) worden behouden. Onder de beuken mag geen 
sprake zijn van de aanleg van verharding.

Aanleg groenstructuur (N)
Om het aangrenzende bedrijf meer in te passen wordt er een houtsingel 
aangeplant. De houtsingel (circa 580 m2) wordt aangeplant met 500 
stuks bosplantsoen in de maat 80-100 (hoogte in centimeters). Er worden 
soorten aangebracht die van oorsprong voorkomen. De soortkeuze bestaat 
uit berk, grove den, groene beuk, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en 
vuilboom in een gelijke verhouding. De plantwijze is een driehoeksverband 
met 1 meter in en tussen de rijen.

Aanleg groenstructuur (O)
Het bedrijf wordt aan de achterzijde ingepast met een robuust 
landschapselement. In het element is ook een laagte aangebracht om 
hemelwater tijdelijk op te kunnen slaan. Gelet op de grondslag komt het 
praktisch niet voor dat er water blijft staan. De totale aanplant bedraagt 
660 stuks in een oppervlakte van circa 1.500 m2. De plantafstand is in en 
tussen de rijen 1,5 meter in een driehoeksverband. De soortkeuze bestaat 
uit berk, grove den, groene beuk, hazelaar, lijsterbes, Gelderse roos en 
vuilboom in een gelijke verhouding.

Aanleg groenstructuur (P)
De totale aanplant bedraagt 200 stuks in een oppervlakte van circa 240 m2. 
De plantafstand is in en tussen de rijen 1 meter in een driehoeksverband. 
De soortkeuze bestaat uit berk, grove den, groene beuk, hazelaar, lijsterbes, 
Gelderse roos en vuilboom in een gelijke verhouding.

Met voorgaande voldoet de initiatiefnemer aan het gestelde beleid. Het 
overige te investeren gedeelte wordt gestort in een groenfonds. Een deel 
voor een bijdrage aan de Paardensportvereniging Sint Joris te Geesteren en 
een deel voor de ruimtelijke kwaliteit in de algemeenheid in de gemeente 
Tubbergen.
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Zaagwerkzaamheden (middel)

Kostenberekening KGO De maveg S E ement Eenheid Aanta Prijs p.e. otaa
Zaagwerkzaamheden (groot)
Het\.veg\.verken van achterstallig onderhoud aan
eiken (dood hout/dode boom/probleemtakken)
Verwijderen dood hout - prob eentakken (Arbeid) Z uur 16 € 47,50 € 760,00

Verwijderen dood hout - prob eentakken (Hoogwerker) Z totaa 1 € 475,00 € 475,00

Versnipperen met tractor en versnipperaar z uur 1 € 225,00 € 225,00
Gebruik kettingzaag en olie z uur 16 € 10,00 € 160,00

Aanbrengen beplanting

Vellen, kortenenstape envan 15 bomen dbh<30 M uur 6 € 47,50 € 285,00
Versnipperen met tractor en versnipperaar M uur 1 e 125,00 e 125,00
Gebruik kettingzaag en olie M uur 6 € 10,00 € 60,00

Uitwerken maatregelen / berekening investering KGO. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)

Het leveren van bosp antsoen (80-100) N 5t E s € 1.25 £ 625,00
Het frezenter voorbereiding van de aanplant (trekker metfr) N uur 2 £ 72,50 £ 145,00
Arbeid inplanten bosplantsoen N uur g € 47,50 £ 380,00
Leverengraanmengsel /b oemrijk N totaa 1 e 100,00 £ 100,00
Inzaaien metb oen rijk /groanmengsl N uur 2 € 47,50 £ 95,00
Na zorg beplanting (le zes jaar na aanplant)
Inboet bep anting (10%) N totaa 10% € 625,00 £ 6250
Arbeid inp anten inboet N uur 1 £ 47,50 £ 47,50
Watergeven (6x le jaar) trekker met water reservoir N uur 6 £ 72,50 £ 435,00
Uitdunnen nale 5jaarvellen/korten/stape en N uur g £ 47,50 £ 380,00
Versnipperen met tractor en versnipperaar N uur 1 £ 225,00 £ 225,00
Gebruik kettingzaag en olie M uur 6 £ 10,00 £ 60,00

Totaal in d usief 6% of 21% BTW € 4.645,00
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Bijlage 2 M.e.r.-beoordelingesbesluit

66 omgevingsvergunning Geesteren, Delmaweg 8



' " Omgevingsdienst
TWENTE

t.a.v.   
Delmaweg 8

 

Besluit per email: 

Almelo, 6 augustus 2020

Betreft: Besluit m.e.r beoordeling (vormvrij), Delmaweg 8 te Geesteren
Zaaknummer: Z2020-ODT-004997

Geachte  ,

Op 20 maart 2020 hebben wij van de gemeente Tubbergen een door Ad Fontem, 
Ruimtelijk Advies, ingediende aanmeldnotitie voor een m.e.r beoordeling ontvangen. 
Deze aanmeldnotitie is op 5 en 30 juni 2020 en op 21 juli 2020 aangevuld c.q. 
gewijzigd. De namens u ingediende aanmeldnotitie heeft betrekking op het uitbreiden
en legaliseren van een paardenhouderij gevestigd aan de Delmaweg 8 in Geesteren, 
kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie K, nummer 9447. De gemeente
Tubbergen heeft de beoordeling en afhandeling van uw aanmeldnotitie gemandateerd
aan de Omgevingsdienst Twente.

Uw aanmeldnotitie is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-ODT-004997.

In deze brief informeren wij u over ons besluit.

M.e.r beoordelingsbesluit (vormvrij)

BESLUIT
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, dat ter
voorbereiding op het besluit op grond van artikel 2.1, onder a en c van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de gewenste activiteit geen
milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld nu belangrijke nadelige gevolgen als
bedoeld in artikel 7.2 Wet milieubeheer kunnen worden uitgesloten.

OD Twente
 

 

 

KVK 71101241
BTW NL858579509B01

IBAN 
BIC BNGHNL2G
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De volgende documenten maken deel uit van dit besluit:
• Aanmeldnotitie m.e.r beoordelingsnotitie d.d. 30 juni 2020 

(  Geesteren d.d. 300620, Bijlage bij FW Delmaweg 8
Geesteren (HZ-advies-2019-6151) D2020-ODT-209319)

• Gegevens aanvrager d.d. 20-6-2020
(verklaring , Bijlage bij FW Delmaweg 8 Geesteren (HZ-advies-2019-6151)
D2020-ODT-209318)

• Plattegrondtekening (d.d. 17-01-2018, werknr. 14-279, blad 3) met dieraantallen en 
Rav codes
(  (D2020-ODT-209976))

• Situatietekening gewijzigde situatie, d.d. 06-03-2018
(Situatie 06-03-2018 D2020-ODT-209992)

•  landschapsvormgeving
(Poster_V4_KGO_VERMUNT_SCHEERDER_26-02-2019 D2020-ODT-209985)

• Bijlage  þÿ �Overwegingen” inclusief bijlage 1, opgesteld door de Omgevingsdienst
Twente.

Voor de inhoudelijke overwegingen van dit besluit verwijzen wij u naar Bijlage 1

þÿ �Overwegingenþÿ �� behorend bij dit besluit.

Bezwaar
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling
beschouwd als een handeling ter voorbereiding op het moederbesluit. Tegen
onderhavig besluit staat geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing
een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt als direct
belanghebbende gedurende een periode van zes weken, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen. 
Overige belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit indienen bij
het besluit in het kader waarvan dit beoordelingsbesluit plaatsvindt, te weten de
omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.
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Informatie
Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met   van
de Omgevingsdienst Twente. U kunt haar bereiken op  of via

. Voor overige zaken kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Wilt u het zaaknummer vermelden als u op dit besluit reageert?

Met vriendelijke groet,
 burgemeester  wethouders 

 
Directeur Omgevingsdienst Twente

Afschrift aan:
Ad Fontem Juridisch Bouwadvies B.V t.a.v.   
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Bijlage 1

O V E R W E G I N G E N

Algemeen
Door Ad Fontem, Ruimtelijk Advies is op 20 maart 2020 een aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r.-beoordeling ingediend voor een buitenplanse afwijking van het geldende 
bestemmingsplan aan de Delmaweg 8 in Geesteren, kadastraal bekend als gemeente 
Tubbergen, sectie K, nummer 9447. Deze aanmeldnotitie is op 5 en 30 juni 2020 en op 
21 juli 2020 aangevuld c.q. gewijzigd.

De aanmeldnotitie is bij de Omgevingsdienst Twente geregistreerd onder zaaknummer 
Z2020-ODT-004997.

De aanmeldnotitie heeft betrekking op het uitbreiden en het legaliseren van een 
paardenhouderij naar een volwaardige paardenhouderij. Het voornemen betreft onder 
meer de realisatie van een nieuwe rijhal met paardenstallen met een oppervlakte van 
circa 1.700 m2. De uitbreiding van de oppervlakte van het erf bedraagt circa 4.700 m2.

In de huidige situatie is sprake van een woonperceel (met de bestemming ‘Wonen’) 
met woonhuis en verschillende gebouwen en bouwwerken (In het verleden was sprake 
van een agrarisch bouwperceel op de locatie).

In de voorgenomen situatie zal het woonperceel gedeeltelijk worden gewijzigd naar de 
bestemming ‘agrarisch-paardenhouderij’ en gedeeltelijk naar de bestemming 
‘bedrijfswoning met bijgebouwen krijgen’. Het uitgangspunt is dat op de bestemming 
‘agrarisch-paardenhouderij ’ maximaal 50 paarden gehouden mogen worden, waarvan 
19 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar). 
Voor het houden deze dieren is op 23 mei 2019 een vergunning verleend 
(onherroepelijk) in het kader van de Wet natuurbescherming. De Wnb-vergunning 
(kenmerk 2019/0163229) zal één op één worden ingepast in de omgevingsvergunning.

Het is de bedoeling om de bestemming ‘paardenhouderij’ mogelijk te maken middels 
een buitenplanse afwijking van het geldende bestemmingsplan.

De m.e.r.-beoordelingsprocedure gaat vooraf aan de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de onderdelen bouwen en buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o 
Wabo).

Procedure
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.16 Wet milieubeheer (Wm) is schriftelijk 
mededeling gedaan van een voornemen om een verzoek in te dienen voor het 
ondernemen van een activiteit genoemd in artikel 7.2 Wm. De uitkomst van deze 
vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt met dit besluit bekend gemaakt.

Z2020-ODT-004997 Omgevingsdienst Twente Pagina 4 van 21



** Omgevingsdienst
TWENTE

Ontvankelijkheid
De aanmeldnotitie is op 20 maart 2020 ingediend en op 5 en 30 juni 2020 en op 21 juli
2020 aangevuld c.q. gewijzigd. De ingediende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r
beoordeling bevat voldoende gegevens om een besluit te kunnen nemen. De stukken
behorend bij de aanmeldnotitie zijn:

• Aanmeldnotitie m.e.r beoordelingsnotitie d.d. 30 juni 2020 
(  Geesteren d.d. 300620, Bijlage bij FW Delmaweg 8
Geesteren (HZ-advies-2019-6151) D2020-ODT-209319)

• Gegevens aanvrager d.d. 20-6-2020
(verklaring , Bijlage bij FW Delmaweg 8 Geesteren (HZ-advies-2019-6151)
D2020-ODT-209318)

• Plattegrondtekening (d.d. 17-01-2018, werknr. 14-279, blad 3) met dieraantallen en 
Rav-codes
(  (D2020-ODT-209976))

• Situatietekening gewijzigde situatie, d.d. 06-03-2018
(Situatie 06-03-2018 D2020-ODT-209992)

•  landschapsvormgeving
(Poster_V4_KGO_VERMUNT_SCHEERDER_26-02-2019 D2020-ODT-209985)

Onderstaande documenten zijn ingediend bij de aanmeldnotitie, maar maken geen
onderdeel uit van het besluit.

• Rapport verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 d.d. maart 2020;
• Vergunning Wet natuurbescherming van de provincie Overijssel d.d. 23-5-2019;
• Aeriuscalculator 2019A stikstofberekening (incl. bijlagen);
• Beschrijving van het watertoetsproces van het Waterschap Vechtstromen d.d. 3

februari 2020.

Ten behoeve van de vormvrije m.e.r beoordeling is voldoende informatie gegeven ten
aanzien van de te ondernemen activiteit en de milieugevolgen die deze activiteit met
zich mee zal brengen.

Milieueffectrapportage
Een milieueffectrapportage (MER) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld
voordat er een besluit over wordt genomen. Een MER heeft tot doel de
milieuoverwegingen een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over
activiteiten met potentieel nadelige gevolgen voor het milieu.

Voordat een besluit wordt genomen, moet degene die een m.e.r-plichtige activiteit wil
starten de milieugevolgen van die activiteit beschrijven in een MER. Op deze manier
krijgen initiatiefnemer, overheid en burgers vooraf inzicht in de milieugevolgen van de
activiteit en de mogelijke alternatieven. Eventuele milieugevolgen kunnen vroegtijdig
worden gesignaleerd en zo mogelijk worden voorkomen of worden beperkt.
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De MER staat niet op zich, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de 
overheid over de betreffende activiteit. Een MER is dan ook steeds gekoppeld aan een 
overheidsbesluit en de hierbij behorende procedure, zoals vergunningverlening.

Het opstellen van een MER is niet nodig voor alle nieuwe milieuactiviteiten en plannen. 
Het gaat alleen om activiteiten die belangrijke nadelige effecten hebben voor het 
milieu. Dit is uitgewerkt in het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Het Besluit 
m.e.r. maakt onderscheid tussen m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de 
bijlage) en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel D van de bijlage). Hier 
moet per initiatief beoordeeld worden of een MER moet worden opgesteld. Ook als 
geen sprake is van overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de 
bijlage, maar er vinden wel activiteiten plaats welke worden genoemd in dit onderdeel, 
moet toch worden beoordeeld of de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu heeft. Dit wordt de vormvrije m.e.r.-beoordeling genoemd.

Bij de beoordeling of een activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu heeft moet rekening worden gehouden met de in Bijlage III bij de Europese 
richtlijn betreffende de milieubeoordeling openbare en particuliere projecten 
2011/92/EU (hierna genoemde: m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria.

De vergunde situatie
De locatie heeft momenteel de bestemming ‘Wonen’.

Op 23 mei 2019 is een vergunning Wet natuurbescherming (kenmerk: 2019/0163229, 
EDO-kenmerk 2018/0502068) afgegeven voor het houden van 19 volwassen paarden 
(3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar).

Voor deze locatie is geen vergunning verleend voor de activiteit milieu. Ook is voor 
deze locatie voor zover bekend geen melding Activiteitenbesluit ingediend.

De voorgenomen situatie
De voorgenomen activiteit betreft de oprichting, wijziging of uitbreiden van een 
installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren (onderdeel D14 van de bijlage 
Besluit m.e.r.).

De veebezetting behorende bij de voorgenomen situatie is weergegeven in de bijlage 1 
“Bedrijfssituatie voorgenomen situatie” behorend bij deze overwegingen. Deze 
veebezetting komt overeen met de vergunde veestapel volgens de onherroepelijke 
vergunning Wet natuurbescherming.
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M.e.r.-plicht, m.e.r.-beoordelingsplicht of vormvrije m.e.r. beoordeling
Bij de besluitvorming of de m.e.r.-plicht vanwege de toename van de omvang 
(capaciteit) van het bedrijf aan de orde is, spelen ook toekomstige ontwikkelingen een 
rol. Ingevolge onderdeel A, lid 2 van het Besluit m.e.r. wordt onder capaciteit immers 
mede verstaan een redelijkerwijs binnen afzienbare tijd voorzienbare uitbreiding van de 
capaciteit. Verdere uitbreiding van het bedrijf, boven de voorgenomen plannen die de 
initiatiefnemer op korte termijn wil realiseren en in de beoordelingsnotitie zijn 
beschreven, wordt de eerst komende jaren niet voorzien.

De voorgenomen activiteit heeft betrekking op het oprichten, wijzigen of uitbreiden van 
een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 19 volwassen 
paarden (3 jaar en ouder) en 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar).

De voorgenomen activiteit valt onder onderdeel D van de bijlagen van het Besluit m.e.r. 
De voorgenomen activiteit ligt beneden de drempelwaarde van onderdeel D van de 
bijlage van het Besluit m.e.r.(100 dierplaatsen voor paarden of pony’s Rav categorie K 
1 en K3, waarbij dieren in opfok niet worden meegeteld Rav categorie K 2 en K 4). Op 
grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden 
de m.e.r.- beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteiten daadwerkelijk geen 
belangrijke nadelige gevolgen heeft.

Volgens de m.e.r.-richtlijn moet bij het bepalen of er al dan niet een MER moet worden 
gemaakt, niet alleen de omvang van een activiteit een rol spelen maar ook andere 
criteria, zoals de ruimtelijke context van de cumulatie met de omgeving, die zijn 
opgenomen in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn.

Op grond van artikel 7.2, lid 1, Wet milieubeheer dient een beslissing te worden 
genomen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om 
omgevingsvergunning, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, een 
MER moet worden opgesteld. Hierbij geldt het “nee, tenzij” principe.

Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
Op grond van artikel 7.17, lid 3 van de Wet milieubeheer houden wij bij de beslissing 
rekening met de in bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria.

De criteria van bijlage III van de m.e.r.-richtlijn omvatten:

1. de kenmerken van de activiteit zoals de omvang, cumulatie met andere 
projecten, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afvalstoffenproductie, 
verontreiniging en hinder, alsmede risico van ongevallen en risico voor 
menselijke gezondheid;

2. de plaats van de activiteit, rekening houdend met bestaand grondgebruik, 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied en het (gebiedsafhankelijke) 
opnamevermogen van het natuurlijke milieu;
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3. kenmerken van het potentiële effect, waaronder het bereik van het effect, 
eventuele grensoverschrijdende effecten, waarschijnlijkheid van het 
effect alsmede de duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect.

Deze drie punten hoeven niet samen aanwezig te zijn, wil er sprake zijn van de 
noodzaak voor het opstellen van een MER. Dit betekent dat alleen al door de ligging 
van een voorgenomen activiteit in een gevoelig gebied (bijv. in een 
grondwaterbeschermingsgebied) er sprake kan zijn van mogelijk belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu.

Kenmerken van de activiteit
Bij de kenmerken van de activiteit dient in het bijzonder in overweging genomen te 
worden:
- de omvang van het project;
- de cumulatie met andere projecten;
- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
- de productie van afvalstoffen;
- verontreiniging en hinder;
- risico's van ongevallen, met name op de gebruikte stoffen en technologieën en 

risico’s voor menselijke gezondheid.

De omvang van het project
Het voornemen heeft betrekking op de volgende ontwikkelingen:
- realisatie van een rijhal met paardenstallen, een groepshuisvesting voor jonge 

paarden, een kantine met bijbehorende voorzieningen, een opslagruimte en 
een appartement ten behoeve van klanten die hun paard komen trainen;

- realisatie van een paardenbak;
- realisatie van een stapmolen;
- realisatie van een mestbak;
- aanleg van erfverharding;
- aanleg van een wadi/vijver voor het borgen van (hemel)water.

In de voorgenomen situatie worden op locatie maximaal de volgende dieraantallen 
worden gehuisvest:
- 19 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en;
- 31 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar).

De milieugevolgen bestaan hoofdzakelijk uit ammoniakemissie, geuremissie, 
stofverspreiding en geluiduitstraling.

Het bedrijf valt niet onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn.
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De inrichting wordt aangemerkt als een type B-inrichting. Een inrichting type B moet bij 
oprichting of verandering van de inrichting een melding Activiteitenbesluit doen. 
Afhankelijk van de activiteiten die een inrichting type B wil gaan uitvoeren, kan 
daarnaast ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) noodzakelijk 
zijn. Voor onderhavige situatie is geen OBM (minder dan 51 paarden Rav categorie K1, 
K2, of K3) vereist.

Emissie van ammoniak, geur en fijnstof
Omdat sprake is van een onherroepelijke Wnb-vergunning waarbij de vergunde 
veestapel exact overeenkomt met de beoogde bedrijfssituatie, mag bij de beoordeling 
van het milieueffect op natura 2000-gebieden de Wnb-vergunning als uitgangspunt 
worden gehanteerd. Voor wat betreft alle overige effecten (ammoniakdepositie op zeer 
kwetsbare gebieden, directe ammoniakschade, geur, fijnstof en geluid) is de vigerende 
omgevingsvergunning milieu (of melding Activiteitenbesluit) de referentiesituatie.

In deze situatie is er geen vigerende omgevingsvergunning milieu of melding 
Activiteitenbesluit.

Voor het houden van paarden is geen geuremissiefactor en een fijnstofemissiefactor 
vastgesteld.

Tabel 2: Emissies

Vergunde 
situatie

Voorgenomen 
situatie

Wnb vergunde 
situatie

Ammoniak 
(kg NH3)

0 160,1 160,1

Geur 
(ouE/sec)

0 n.v.t.

Fijnstof (gram 
per jaar)

0 n.v.t.

Geluid
Dat de voorgenomen situatie een gewijzigde geluidbelasting op dichtbijgelegen 
geluidgevoelige objecten tot gevolg zal hebben is aannemelijk.

Cumulatie met andere projecten
In de omgeving bevinden zich enkele (agrarische) bedrijven. Voor zover van 
toepassing wordt cumulatie besproken bij de hierop van toepassing zijnde aspecten, 
die hieronder zijn uitgewerkt.
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Gebruik natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
Het gebruik natuurlijke hulpbronnen, productie van afvalstoffen zijn geen relevante 
aspecten bij de beoogde wijziging. De activiteiten vallen onder de bepalingen van het 
Activiteitenbesluit. De algemene regels uit het Activiteitenbesluit bieden voldoende 
bescherming om de milieugevolgen te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te 
beperken. Het gebruik van natuurlijke hulpstoffen, de productie van afvalstoffen zijn 
aspecten die bij deze inrichting geen belangrijke rol spelen.

Verontreiniging en hinder
Verontreiniging van bodem, grondwater of oppervlaktewater valt niet te verwachten. De 
algemene regels uit het Activiteitenbesluit bieden voldoende bescherming om de 
milieugevolgen te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te beperken.
De inrichting kan hinder naar de omgeving veroorzaken in de vorm van 
ammoniakemissie, geuruitstoot, stofemissie, geluidemissie.

Ammoniak
De ventilatielucht uit de stallen bevat ammoniak. Dit kan indirect schade veroorzaken 
doordat gronden die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verzuren, hetgeen ten koste kan 
gaan van natuurwaarden op die gronden. De regelgeving met betrekking tot ammoniak 
komt terug in het Activiteitenbesluit en de Wet natuurbescherming (Wnb).

Zeer kwetsbare gebieden
Voor het houden van landbouwhuisdieren zijn er eisen om zeer kwetsbare gebieden te 
beschermen. De bescherming van zeer kwetsbare gebieden betreft een verbod om 
nieuwe dierenverblijven op te richten en een verbod tot uitbreiding en wijziging, als de 
inrichting binnen zo'n zeer kwetsbaar gebied ligt, of in een zone van 250 meter rondom 
zo'n gebied. Voor bestaande bedrijven geldt overgangsrecht. De inrichting is gelegen 
op ongeveer 1,9 km van een zeer kwetsbaar gebied. De gevolgen van de 
ammoniakemissie voldoen aan artikel 3.113 en 3.114 van het Activiteitenbesluit.

Beste beschikbare technieken (BBT) en Besluit emissiearme huisvesting
Bij de toetsing van de ammoniakemissie dient tevens rekening te worden gehouden 
met het Besluit emissiearme huisvesting. Op grond van het Besluit emissiearme 
huisvesting mogen alleen nog huisvestingssystemen worden toegepast met een 
emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde. De 
maximale emissiewaarden van kolom A, B en C staan in bijlage 1 van het Besluit.

Voor paarden zijn in het Besluit emissiearme huisvesting geen maximale emissie
waarden opgenomen. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde 
van toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de BBT. De 
aangevraagde huisvestingssystemen voor de paarden voldoen daarmee aan BBT.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen 
bedrijfssituatie aan het Besluit emissiearme huisvesting voldoet.
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Directe ammoniakschade
De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn
beoordeeld aan de hand van het rapportþÿ�  �Stallucht en Plantenþÿ �� dat in 1981 is opgesteld
door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Dit rapport is bedoeld ter
beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak
bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, 
fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans
beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50
meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte
van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van
25 meter toereikend.

 meter van de inrichting vindt geen bedrijfsmatige kasteelt en/of teelt van
coniferen plaats en liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in
het rapport, worden geteeld. Tevens vindt er binnen 25 meter van de inrichting geen
bedrijfsmatige teelt van minder gevoelige planten en bomen plaats. Het bedrijf voldoet
aan de eisen die volgen uit het rapport.

Cumulatie ammoniak
Cumulatie van ammoniakemissie en -depositie wordt getoetst in het kader van de Wet
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse
natuurgebieden en planten- en diersoorten. Op grond van de Wet natuurbescherming
bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn
verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. Binnen het grondgebied van
de gemeente Tubbergen en in de directe omgeving van het grondgebied zijn enkele
Natura 2000 gebieden gelegen.

Op ongeveer 4,5 kilometer is het Natura 2000 gebiedþÿ�  �Engbertsdijksvenenþÿ �� gelegen. 
Op ongeveer 6,6 km is het Natura 2000 gebiedþÿ�  �Springendal & Dal van de Mosbeekþÿ �� 
gelegen. Voor de voorgenomen situatie is op 23 mei 2019 een (onherroepelijke)
vergunning verleend op basis van de Wet natuurbescherming.

De cumulatie van ammoniak vormt geen reden om een milieueffectenrapportage te
verlangen.

Conclusie ammoniakemissie
De emissie van ammoniak uit dierenverblijven vormt geen aanleiding om een MER te
verlangen.

Geur
Veehouderijen veroorzaken geur door bijvoorbeeld de dierenverblijven, opslag van
mest en de opslag van voer. Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en
brengt daarom ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot
lichamelijke klachten. Daarnaast kan geurhinder leiden tot psychische klachten, 
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bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en
vermindering van activiteiten buitenshuis.
Door de komst van een agrarisch bedrijf zal de geurbelasting op een gebied toenemen. 
Een voldoende woon- en leefklimaat voor omliggende geurgevoelige objecten zal
hierbij moeten worden geborgd. Geur van veehouderijen heeft dus gevolgen voor het
leefklimaat van mensen en voor het gebruik van de ruimte.

Richtafstandenþÿ�  �Bedrijven en Milieuzoneringþÿ �
De Handreikingþÿ�  �Bedrijven en Milieuzonering is in het leven is geroepen om
milieugevoelige functies (zoals woningen en scholen) zoveel mogelijk te beschermen
tegen overlast van omliggende bedrijven. In de handreiking zijn een aantal
milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden opgesteld.

Voor paardenhouderijen wordt in de bijlage 1 van deze handreiking voor
paardenfokkerijen een richtafstand aangegeven van:
- 50 meter voor het aspect geur.

De richtafstand dient gemeten te worden vanaf de grens van de bestemming die een
milieubelastende functie toelaat tot de uiterste situering van de gevel van de woning
die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Er wordt
dus niet gemeten vanaf het bedrijfspand, maar vanaf de grens van het
bestemmingsvlak. Er bestaat immers altijd een mogelijkheid dat een bedrijf zijn
werkzaamheden uitbreidt en hiermee ook de bedrijfsbebouwing wordt vergroot. 
Hetzelfde principe geldt voor de woning. Er wordt niet gemeten tot de huidige gevel
van de woning, maar tot de uiterste situering van de gevel van de woning die volgens
het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Kortom, er wordt altijd
uitgegaan van de uiterste grenzen. Hiermee moet worden voorkomen dat na
uitbreiding van het bedrijf of de woning niet meer aan de richtafstand kan worden
voldaan.

De huidige woonbestemmingen Delmaweg 8 en  grenzen aan elkaar. Op
basis hiervan kan niet worden voldaan aan de richtafstanden.

In de voorgenomen situatie wordt de bestemming Delmaweg 8 daarom opgesplitst in
twee delen.
- Deel 1: de bedrijfswoning met bijgebouwen gelegen buiten het nieuw agrarisch 
bouwblok-paardenhouderij.
- Deel 2: het agrarisch bouwblok - paardenhouderij. Dit is de bestemming die een 
milieubelastende functie toelaat.

Er wordt niet voldaan aan de richtafstand van de Handreiking van 50 meter (aspect
geur) als gemeten wordt vanaf de grens van het agrarisch bouwblok tot de
woonbestemming .
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Afwijken richtafstand voor aspect geur
In beginsel kunnen de richtafstanden uit de Handreiking worden aangehouden. Onder 
bepaalde omstandigheden is het echter gerechtvaardigd om een grotere of juist een 
kleinere richtafstand aan te houden. Dit is echter alleen toegestaan indien ondanks de 
afwijking alsnog een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Bovendien 
dient dit goed onderbouwd te worden door de gemeente.

Gevoelige functies
Er is geen wettelijk kader in het ruimtelijk spoor dat geurgevoelige functies in relatie 
met veehouderijen definieert. De Wet geurhinder en veehouderij en het 
Activiteitenbesluit hebben wel definities. Hierbij kan grotendeels worden aangesloten. 
Maar ook bij objecten die geen geurgevoelige objecten zijn conform de Wgv moeten in 
de beoordeling of sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat worden 
meegenomen.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)/Activiteitenbesluit
De Wgv legt een relatie met ruimtelijke ordening (de Wet ruimtelijke ordening (Wro)). In 
de definitie van geurgevoelig object staat bijvoorbeeld dat een gebouw bescherming 
krijgt, als het bestemd is voor menselijk wonen of menselijk verblijf - dus dat het 
gebruik planologisch is toegestaan. De Wgv biedt daarnaast de mogelijkheid om 
gebiedsgericht beleid vast te stellen. Reden voor de koppeling met ruimtelijke ordening 
is de duidelijke relatie tussen de milieuzone rond een bedrijf (van de milieuregelgeving) 
en ruimtelijke ordening.

De gemeente Tubbergen heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
gebiedsgericht geurbeleid vast te stellen.

Voor paarden zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld op basis van de Regeling 
geurhinder en veehouderij. Daarom gelden voor de stallen van paarden alleen de 
minimumafstanden zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit (artikel 3.117 (vaste 
afstanden) en artikel 3.119 (gevel-tot gevel)).

Overige afstandsvereisten geur
Voor de opslag van vaste mest moet conform artikel 3.46 Activiteitenbesluit een 
afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object (gelegen buiten de bebouwde kom) 
worden aangehouden. Aan deze afstandseis kan in de voorgenomen situatie worden 
voldaan.
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Minimumafstanden
Als de aangevraagde situatie voldoet aan bovengenoemde afstandsnormen kan er van
worden uitgaan dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voldoet de
afstand niet, dan is nadere motivering nodig. Dit alles blijkt uit jurisprudentie (zie o.a. 
ABRvS 201107891/1/R3 van 24 oktober 2012 en ABRvS, 201308724/1/A1 van 15
oktober 2014).

Op grond van artikel 3.117 gelden voor dierenverblijven met dieren zonder
geuremissiefactor de volgende minimale vaste afstandseisen:
• 100 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een 

geurgevoelig object binnen de bebouwde kom;
• 50 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf tot een 

geurgevoelig object buiten de bebouwde kom.

De inrichting is niet gelegen in de nabijheid van de bebouwde kom. De werkelijke
afstand vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt van de inrichting tot de gevel van het
dichtstbijgelegen geurgevoelige objecten bedraagt meer dan 50 meter tot:
- de perceelgrens met de  en:
- de woning aan de .
Op grond van bovenstaande blijkt dat wordt voldaan aan de vaste afstandseisen. En
dat in de voorgenomen situatie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat
ter plaatse van de naastgelegen woningen van derden.

Echter als de woning aan de  in de toekomst binnen het bestaande
bouwblok verplaatst zou gaan worden richting de paardenhouderij wordt niet langer
meer voldaan aan de minimale afstandseis van 50 meter.

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van
een voor geurgevoelig object dient op grond van artikel 3.119 te bedragen:
• 50 meter binnen de bebouwde kom;
• 25 meter buiten de bebouwde kom.

De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom.  meter vanaf de
buitenzijde van een dierenverblijf of van het agrarisch bouwblok is geen geurgevoelig
object gelegen.

Uit bovenstaande blijkt dat wordt voldaan aan normen op grond van artikel 3.115 tot en
met 3.119 van het Activiteitenbesluit. De geurbelasting van de aangevraagde situatie
geeft geen aanleiding om een milieueffectrapportage te verlangen.

Conclusie geuremissie
De geurhinder uit dierenverblijven vormt geen aanleiding om een MER te verlangen.
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Fijnstof
Richtafstanden VNG brochure
Er wordt voldaan aan de richtafstand van de VNG brochure van 30 meter het aspect
stof gemeten wordt vanaf de grens van het agrarisch bouwblok tot de
woonbestemming . De afstand van de paardenstallen, de stapmolen en
de paardenbak zijn wel gelegen op meer dan 30 meter van de .

Toetsing fijnstof (PM10 en PM2,s) afkomstig van dieren
Voor paarden zijn geen fijnstofemissiefactor vastgesteld. Er is geen OBM m.e.r
beoordeling en/of een o Bm fijnstof vereist. Binnen het Activiteitenbesluit vindt geen
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit plaats. De inrichting voldoet in de
voorgenomen bedrijfssituatie aan deþÿ�  �Wet luchtkwaliteit

Conclusie fijnstofemissie
De emissie van fijnstof vanuit de dierenverblijven vormt geen aanleiding om een MER te
verlangen.

Geluid
Er wordt voldaan aan de richtafstanden van de VNG brochure van 30 meter voor het
aspect geluid als gemeten wordt vanaf de grens van het agrarisch bouwblok tot de
woonbestemming .

Dat de voorgenomen situatie een gewijzigde geluidbelasting op dichtbijgelegen
geluidgevoelige objecten tot gevolg zal hebben is aannemelijk. De geluidbelasting van
de inrichting moet voldoen aan het geluidbeleid van de gemeente Tubbergen dan wel
aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Gelet op de activiteiten en de
afstanden naar geluidgevoelige objecten is het aannemelijk dat kan worden voldaan
aan de geldende geluidnormen.

Voor een eventuele overschrijding zijn diverse technische en organisatorische
mogelijkheden om geluidemissie te reduceren. De toename van de geluidsemissie vormt
gezien het bovenstaande ons inziens geen aanleiding om een milieueffectrapport te
verlangen.

Risico S van ongevallen
Bij een normale bedrijfsvoering binnen een paardenhouderij behoeft er niet te worden
gevreesd voor extra risico's op ongevallen. De voorschriften die aan het
Activiteitenbesluit worden verbonden zijn voldoende om de kans op calamiteiten te
beperken.
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Risico’s voor menselijke gezondheid
Het houden van landbouwhuisdieren kan gevaar opleveren voor de volksgezondheid in 
de omgeving van de veehouderij. Het gaat dan met name om de uitstoot van fijnstof en 
endotoxinen, maar ook om ammoniak vanwege de vorming van secundair fijn stof. 
Geur vormt indirect een risico voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er risico's 
vanwege besmettelijke dierziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen 
(zoönosen).

Voor de verschillende milieuaspecten die van invloed kunnen zijn op de 
volksgezondheid zoals geur, fijnstof, geluid en ammoniak zijn wettelijke en 
beleidsmatige toetsingskaders gevormd op basis van heersende wetenschappelijke 
inzichten. Niet is gebleken dat deze toetsingskaders niet toereikend zijn om 
onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen.

Voor endotoxinen is geen toetsingskader beschikbaar. In de omgevingsvergunning 
milieu of met maatwerk volgens de zorgplicht kunnen eventueel eisen worden gesteld 
vanwege gezondheidsrisico's. De bestrijding van besmettelijke dierziekten is primair 
geregeld in andere wetgeving, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

VGO-rapport
Op 7 juli 2016 is een onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden ’ 
gepubliceerd (RIVM rapport, kenmerk 2015-0058, 5 juli 2016, hierna ‘VGO- 
onderzoek’). Het doel van het VGO-onderzoek was om meer duidelijkheid te verkrijgen 
over mogelijke gezondheidseffecten van de veehouderij op de gezondheid van 
omwonenden, vooral infectieziekten en luchtwegaandoeningen in relatie tot 
luchtverontreiniging (zoals fijn stof en endotoxinen). Het VGO-onderzoek richt zich op 
mogelijke verbanden tussen stoffen en micro-organismen van veehouderijen en 
gezondheidseffecten. Op basis van alleen het VGO-onderzoek kan niet worden 
vastgesteld of dit ook oorzakelijke verbanden zijn. Mede om deze reden geven de 
onderzoeken aan dat niet zonder meer duidelijk is of de resultaten van het VGO- 
onderzoek te generaliseren zijn voor het hele land. Omdat de inzichten niet compleet 
zijn en niet duidelijk is of er een oorzakelijke verband bestaat, lopen inmiddels 
verschillende vervolgonderzoeken. Er is aldus ook nog geen concreet en wettelijke 
toetsingskader beschikbaar. Omdat het VGO-onderzoek de veehouderijsector als 
geheel treft, kunnen er geen conclusies over een individueel bedrijf uit worden afgeleid. 
Het onderzoek houdt immers geen rekening met de specifieke omstandigheden van/op 
dat bedrijf en de nabije omgeving van dat bedrijf.
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Maatregelen en voorzieningen
Uit de aanmeldnotitie blijkt dat alle paarden onder veterinair toezicht staan. Dat de 
sportpaarden en fokmerries zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden om 
onderlinge infectie uit te sluiten. Dat wordt gewerkt met een professioneel team dat 
dagelijks zorgt voor een goede oplettende verzorging. Dat de stallen iedere dag 
grondig worden uitgemest en worden voorzien van een nieuwe bodembedekking. Dat 
jaarlijks de stallen volledig van binnen worden schoongespoten en ontsmet. Tot slot 
worden alle paarden correct geënt volgens de geldende maatstaven en regelmatig 
ontwormd.

Conclusie
Gelet op de in de aanmeldnotitie opgenomen voorzieningen en maatregelen, het feit 
dat specifieke voorschriften voor het houden van dieren gelden en de conclusie dat 
algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten en een wettelijk toetsingskader 
vooralsnog ontbreken, zien wij geen aanleiding een MER te eisen. De kenmerken van 
de activiteit vormen geen aanleiding om een MER te verlangen.

Overige kenmerken en gevolgen
De gevolgen voor bodem, afvalwater als gevolg van de voorgenomen activiteiten van 
de paardenhouderij zijn niet significant. De activiteiten vallen onder de bepalingen van 
het Activiteitenbesluit. De algemene regels uit het Activiteitenbesluit bieden voldoende 
bescherming om de milieugevolgen te voorkomen dan wel zo veel mogelijk te 
beperken. De overige kenmerken en gevolgen vormen geen reden om een MER te 
eisen.

Conclusie naar aanleiding van de kenmerken van het project
Gelet op het bovenstaande overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van 
het project kan worden uitgesloten dat de voorgenomen oprichting van een 
paardenhouderij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken.

De plaats waar de activiteit wordt verricht
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteiten 
van invloed kunnen zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

- het bestaande grondgebruik;
- de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
- het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht 

voor de volgende typen gebieden:
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• wetlands;
• kustgebieden;
• berg- en bosgebieden;
• reservaten en natuurparken;
• gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd: speciale beschermingszone door de 
lidstaten aangewezen krachtens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn;

• gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen 
inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;

• gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
• landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

Bestaand grondgebruik
Het legale grondgebruik zal wijzigen als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Het 
voornemen heeft betrekking op het legaliseren en uitbreiden van een paardenhouderij.

Het voornemen heeft betrekking op het realiseren van en nieuwe rijhal met 
paardenstallen en andere voorzieningen ten behoeve van de paardenhouderij 
gerealiseerd. Deels binnen het huidige erf, deels op agrarische grond (weiland). De 
bestaande paardenbak wordt richting het weiland verplaatst en er wordt een nieuw inrit 
aangebracht. Deze ontwikkelingen vinden plaats in het weiland/in de berm. De 
agrarische gronden worden momenteel gebruikt voor begrazing en er wordt regelmatig 
gemaaid. Het bestaand grondgebruik als weiland en berm vormt geen aanleiding om 
een MER te verlangen.

De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 
natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. De gronden 
in de directe omgeving van de veehouderij worden voor diverse functies gebruikt. Met 
name ten behoeve van productiegewassen als gras en snijmaïs en voor industriële 
activiteiten. De uitbreiding van de inrichting heeft geen gevolgen voor de relatieve 
rijkdom, de kwaliteit en het regeneratievermogen van het gebied.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht 
voor gevoelige type gebieden.
Er is geen sprake van een bijzonder type gebied zoals wetlands, kustgebied of 
reservaat. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, 
zodat de factor hoge bevolkingsdichtheid geen rol speelt. Er is geen sprake van een 
landschap van historisch, cultureel of archeologisch belang. De locatie wordt in de 
Archeologische verwachtingenkaart aangeduid als een gebied met een lage 
archeologische verwachting. Het te realiseren oppervlak van het bouwwerk is beperkt 
en bedraagt circa 1.663 m2 .
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N atura 2000 gebieden
In de voorgenomen situatie is geen sprake van een toename van de ammoniakemissie 
of van de ammoniakdepositie ten opzichte van de verleende en onherroepelijke 
vergunning Wet natuurbescherming d.d. 23 mei 2109. Deze Wnb-vergunning (kenmerk 
2019/0163229) wordt één-op-één ingepast in de omgevingsvergunning die wordt 
aangevraagd. In de omgevingsvergunning zal als voorwaarde worden opgenomen dat 
het gebruik van de gronden en bebouwing niet mag leiden tot een toename van de 
stikstofdepositie op de maatgevende stikstofgevoelige habitats in Natura 2000- 
gebieden.

Bij deze bepaling of sprake is van een toename van stikstofdepositie wordt uitgegaan 
van de ammoniakemissie op basis van de in deze verklaring van geen bedenkingen 
vergunde dieren met bijbehorende vergunde huisvestingsystemen.

Beschermde dier- en plantensoorten
Vanwege de gewenste uitbreiding en wijziging van de inrichting zal mogelijk een 
aanvraag voor ontheffingen op grond van de Wnb voor het onderdeel 
Soortenbescherming (voorheen Flora- en faunawet) moeten worden aangevraagd of 
een melding worden gedaan. Dit zal bij de beoordeling van de toekomstige aanvraag 
voor een omgevingsvergunning worden beoordeeld.

Conclusie
De plaats waar de activiteit plaatsvindt, geeft geen aanleiding om een MER te 
verlangen.

De kenmerken van de gevolgen voor het milieu van de activiteit
Bij potentiële aanzienlijke effecten van de activiteit moeten in het bijzonder het bereik 
van het effect in overweging genomen worden. Hierbij spelen de volgende factoren een 
rol:
- het bereik van het effect;
- het grensoverschrijdende karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Er is geen sprake van grensoverschrijdend effect met potentiële aanzienlijk effecten als 
bedoeld in overschrijding van de landgrenzen. De effecten van de milieugevolgen 
bestaan in hoofdzaak uit geurhinder, ammoniakdepositie en -emissie, stofverspreiding 
en geluidhinder en veroorzaken slechts op relatief korte afstand van de inrichting een 
effect. Het effect van de uit te voeren activiteiten is niet omkeerbaar tenzij 
bedrijfsactiviteiten op de locatie worden beëindigd.
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Conclusie
De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit geven geen aanleiding om een 
MER te verlangen. Ter waarborging voor het ontstaan van nadelige gevolgen voor het 
milieu zijn afdoende voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit om deze te 
voorkomen.

Conclusie milieueffectrapportage
Wij hebben de aanmeldnotitie getoetst en geconcludeerd dat er geen sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals vastgelegd in bijlage III van de 
Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten. Er zijn geen bijzondere omstandigheden waaronder de 
voorgenomen activiteiten worden ondernomen die het opstellen van een MER 
noodzakelijk maken.
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Bijlage 1: Voorgenomen bedrijfssituatie

Rav- 
code

Stal Diercategorie / 
huisvestingssysteem

Aantal 
dieren

Emissie 
factor 
ammoniak 
in kg/NH3 
perjaar

Emissie 
factor geur 
in (ouE/sec)

Emissie 
factor 
fijn stof in 
g/jaar

K 1.100 1
Volwassen paarden (3 
jaar en ouder), overige 
huisvestingssystemen

18 5 Niet vast
gesteld

Niet vast
gesteld

K 1.100 2
Volwassen paarden (3 
jaar en ouder), overige 
huisvestingssystemen

1 5 Niet vast - 
gesteld

Niet vast
gesteld

K 2.100 2
Paarden in opfok (jonger 
dan 3 jaar), overige 
huisvestingssystemen

31 2,1 Niet vast
gesteld

Niet vast
gesteld

Totaal ammoniak, geur en fijn stof 160,1 0 0

- Stal 1 is de bestaande stal
- Stal 2 is de nieuw te bouwen rijhal
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1 Inleiding

Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Building Design 
Architectuur op een terreindeel aan de Delmaweg 8 in Geesteren door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.

De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een paardenstal en te verplaatsen paardenbak en stapmolen. Het bodemonderzoek is 
noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevings- 
vergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn.

Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd.

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
NNI Delft, januari 2009;

- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
grond”, NNI Delft, februari 2016.

De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het 
freatisch grondwater.

Het veldwerk is uitgevoerd in februari en maart 2020 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001 en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.

In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.

Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.
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2 Locatiegegevens

2.1 Beschrijving huidige situatie

Algemeen
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Delmaweg 8, op circa 460 meter ten zuidwesten van
de bebouwde kom van Geesteren. Het centrale punt van het te onderzoeken deel van het
terrein heeft de RD-coördinaten x = 245.749 en y = 492.550 en is kadastraal bekend als
gemeente Tubbergen sectie K, nummer 9447 (ged.). De Delmaweg is ten oosten van de
onderzoekslocatie gelegen.

Bebouwing en verharding
Op de onderzoekslocatie is momenteel een paardenbak aanwezig. Het terrein is grotendeels
onverhard en een weiland.

Onderzoekslocatie
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een paardenstal
en te verplaatsen paardenbak en stapmolen dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de
bodemkwaliteit op het terreindeel. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard (zand en
gras) en omvat 4933 m

In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse
Milieu BV van maart 2020 opgenomen.

2.2 Vooronderzoek

In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en
bij de gemeente Tubbergen. Op 19 februari 2020 heeft   archiefonderzoek
bij gemeente Tubbergen gedaan. De volgende informatie is verzameld:

- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige bestemming (deels wonen deels agrarisch).
- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.
- Het te onderzoeken terreindeel is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of

(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn.
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd n

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden.
- Er heeft in het verleden een kippenschuur, een opslagruimte en een werkplaats op de

onderzoekslocatie gestaan.
- Het dak van de schuur (nu paardenstal) is asbestverdacht, maar is voorzien van dakgoten (er

zijn geen druppelzones). De voormalige kippenschuur op circa 5 meter ten oosten van de
huidige onderzoekslocatie had volgens de toenmalige milieuvergunning asbesthoudende
golfplaten. Deze kippenschuur is circa 15 jaar geleden gesloopt, waarbij het asbest door een
gecertificeerde asbestsaneerder is verwijderd. De daken van de opslagruimte en de werk
plaats zouden uit dakpannen hebben bestaan. Voor zover bekend bevindt zich verder geen
asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende
beschoeiingen of sloopafval direct naast de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet
gelegen aan een asbestweg.

- Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat er een kleine
kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem.

- Er is niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein.
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie

Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 15 meter boven NAP.
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 
tot de formatie van Twente. Deze laag bestaat uit lemig fijn zand en is circa 30 meter dik.

- Er is geen onderscheid te maken in watervoerende pakketten, omdat er geen scheidende 
lagen aanwezig zijn. Het doorlatend vermogen is naar schatting 500 m2/dag.

- De grondwaterspiegel bevindt zich ruim 1.5 meter onder het maaiveld. Het freatische 
grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een verhang van circa 2 m/km.

- In de directe omgeving bevindt zich geen waterwingebied of oppervlaktewater van enige 
betekenis.
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3 Uitvoering bodemonderzoek

3.1 Onderzoeksstrategie

De onderzoeksopzet gaat uit van:
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
NNI Delft, januari 2009;

- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
grond”, NNI Delft, februari 2016.

Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 (ONV-NL) wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit 
dat op een locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.

In de normen NEN 5740 zijn voor niet verdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor 
een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De 
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht.

Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbest- 
onderzoek plaats te vinden. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal op en in de bodem.

Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 
zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden.

Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 5897+C2 
van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recycling- 
granulaat” NNI Delft, december 2017.
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3.2 Veldwerkzaamheden

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR- 
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd.

Op een terrein van 4933 m2 worden in totaal 15 boringen verricht, waarvan 11 tot 0.50 meter en 
4 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters wordt 1 diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt 
tot peilbuis.

Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. 
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontrei- 
nigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur.

3.3 Analyses

De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van 
deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 3 (meng)monsters 
samengesteld.

De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3.

De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel 1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd.

Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster.
Monster Analysepakket

Bovengrond (2x)
Ondergrond (1x)

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

Grondwater (1x)

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH) elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU),

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

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan.
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), 

van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats.

Indien visueel asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een 
materiaal(verzamel)monster samengesteld. De eventuele monsters worden onderzocht door 
Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium.
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3.4 Toetsing chemische analyses

De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering.

De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden:

achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging;

interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging.

tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig.

Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters.

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid:
- concentratie kleiner of gelijk aan AW of S;
* concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T;
* * concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I.
* ** concentratie groter dan I.

Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond- 
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde.
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3.5 Toetsing asbestanalyses

Eventuele resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.

De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.

Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd.

Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding.
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4 Resultaten

4.1 Algemeen

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

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn in februari en maart 2020 uitgevoerd door  ,
een veldwerker conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer
K44441/08).

Er zijn op 25 februari 2020 in totaal 15 boringen (1 t/m 15) verricht met behulp van een
Edelmanboor en met behulp van een zuigerboor doorgezet tot circa 2.0 m-mv of tot het
grondwaterniveau. Boring 1 is doorgezet tot circa 2.70 meter diepte en afgewerkt met een
peilbuis. Ter plaatse van de paardenbak is in boring 2 en 12 tot 0.4 meter diepte onder het
ophoogzand, kunstgras met daaronder lavastenen aangetroffen. Boring 12 is gestaakt op
lavastenen. Boring 9, 10 en 13 zijn verplaatst in verband met de paardenbak.

De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in
bijlage II.

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn zand met
in de ondergrond grof zand en een zwak zandige leemlaag. In de ondergrond is een roest- 
houdende laag aangetroffen. Er zijn, met uitzondering van kunstgras en lavastenen in boring 2
en 13, geen bodemvreemde materialen waargenomen. De veldwerker heeft visueel geen
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven.

Tabel 2: Samenstelling mengmonsters.

(Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse

1,5, 7, 8 en 14 0 - 0.4
BG 4 0 - 0.5 Standaard pakket

6 0 - 0.3

BG II
3, 8, 9, 10, 11 en 13 0 - 0.5

15 0 - 0.4
Standaard pakket

1 0.4 - 0.7
1 0.7 - 1.0

OG 2 0.4 - 0.9 Standaard pakket
3 0.5 - 1.0
4 0.5 - 1.0
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Boring 1 is doorgezet tot circa 2.70 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een
filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemel
water in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke
bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.

Op 11 maart 2020 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weer
gegeven in tabel 3.

 gegevens grondwater.

Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand pH (-) EC Troebelheid Toestroming
(m-mv) (m-mv) (uS/cm) (NTU)

PB 1 1.70 - 2.70 0.16 6.8 1160 38 Goed

De waarden voor de pH wordt normaal geacht. De waarde voor de EC wordt als verhoogd
beschouwd. In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (>10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet
afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een verstoord
bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een
natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen
kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij
de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende
delen.

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses

In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de
individuele monsters.

De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grond- 
watermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond streef- en interventie
waarden.

In de bovengrond (BG II) en in het grondwater zijn licht verhoogde concentraties ten opzichte
van de betreffende achtergrond- en streefwaarden aangetoond. Deze is weergegeven in tabel
4. In de bovengrond (BG I) en in de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten.
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Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of pg/l).
Monster Component Gemeten 

concentratie
GSSD Achtergrond

waarde1 of 
Streefwaarde

Interventie
waarde

Bovengrond 
(BG II)

Zink 69 151.1 * 140 720

Grondwater Barium 150 150 * 50 625
(PB 1) Zink 73 73 * 65 800

1 AW2000

In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid:
- concentratie kleiner of gelijk aan AW;
* concentratie groter dan AW en kleiner of gelijk aan T;
* * concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I;
* ** concentratie groter dan I.

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses

Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, is er een verontreiniging aangetoond. In deze 
paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten.

Bovengrond - BG II - Zink
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk.

Grondwater - Barium en zink
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn mogelijk te wijten 
aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond is een roest- 
houdende laag waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht.
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Algemeen
In opdracht van Building Design Architectuur is in een verkennend bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 4933 m2 aan de Delmaweg 8 in Geesteren. 
De onderzoekslocatie is onbebouwd en grotendeels onverhard (paardebak en weiland). 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande 
nieuwbouw van een paardenstal en te verplaatsen paardenbak en stapmolen.

Resultaten veldwerk
Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 15 boringen verricht, waarvan 1 tot 
2.70 meter diepte welke is afgewerkt met een peilbuis. Gebleken is dat de grond globaal 
bestaat uit matig fijn zand met in de ondergrond grof zand en een zwak zandige leemlaag. In de 
ondergrond is een roesthoudende laag aangetroffen. Er zijn, met uitzondering van kunstgras en 
lavastenen tot circa 0.4 meter diepte in boring 2 en 12, geen bodemvreemde materialen waar
genomen. De veldwerker heeft visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 0.16 meter 
min maaiveld.

Resultaten chemische analyses
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd:
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd;
- de bovengrond (BG II) is zeer licht verontreinigd met zink;
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
- het grondwater (PB 1) is (zeer) licht verontreinigd met barium en zink.

Hypothese
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen 
van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen
In de bovengrond (BG II) en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor 
een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de 
bovengrond (BG I) en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Aangezien de 
tussenwaarde niet wordt overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren.

Slotconclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de bestemmingsplanwijziging en de 
voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging geen risico's voor 
de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (paardenstal, stapmolen en paardenbak).

Standaard slotopmerkingen
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht.
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen.

Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden.
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, maart 2020
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Bijlage II 
Boorstaten



1 1 weiland, maaiveld 4 weiland, maaiveld

þÿ � 0  
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

1 grindig, zwak humeus, donker bruin, grindig, zwak humeus, donker bruin, 
edelman edelman

~  40
2 zand, matig grof, zwak siltig, 50 50 

neutraal wit, edelman zand, matig grof, zwak siltig, licht
70 2 beige, wit, edelman

3 zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal A V:
100 _ rood, beige, matig roest, edelman 100 -

X 100
4 leem, zwak zandig, licht grijs, groen, 3

edelman -1 40
150

17 type grondboring
180

zand, uiterst grof, zwak siltig, licht datum 25-02-2020
200 grijs, zuigerboor handmatig boormeester 

250 5 weiland, maaiveld
2: -270

zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

type peilbuis met 1 f i lter grindig, zwak humeus, donker bruin, 

datum 25-02-2020 edelman
40 

boormeester zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal wit, grijs, edelman

type grondboring -50
datum 25-02-2020

2 erf, maaiveld boormeester 
0 0

1  zand, matig grof, zwak siltig, licht
beige, edelman, paardenbak_

-15\ \ edelm n, kun tgra 6 weiland, maaiveld
-17

2 \ edelman, lava stenen 0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

-40
_ zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal grindig, zwak humeus, donker bruin, 

edelman
100 beige, edelman 0 

50 zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraal beige, rood, 
edelman

-140 type grondboring -50
datum 25-02-2020

boormeester 
type grondboring

datum 25-02-2020
boormeester 

7 weiland, maaiveld

0

3 weiland, maaiveld zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donker bruin, 

0 edelman
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 40 
grindig, zwak humeus, donker bruin, 50 zand, zeer grof, zwak siltig, zwak
edelman grindig, neutraal beige, rood, 

edelman
50 50 type grondboring -50

zand, matig fijn, zwak siltig, licht

V:
datum 25-02-2020

2 beige, edelman boormeester 
100 -

3

-140 8 weiland, maaiveld

0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

type grondboring grindig, zwak humeus, donker bruin, 
datum 25-02-2020 edelman

boormeester 40 
50 zand, zeer grof, zwak siltig, zwak

grindig, neutraal beige, rood, 
edelman

type grondboring -50
datum 25-02-2020

boormeester 

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Delmaweg 8 - Geesteren  

projectcode 20009610
getekend conform NEN 5104 KG

KRUSE GROEP KRUSE GROE
INFRA l MILIEU I SLOOPWERKEN l VASTGOED



9 tuin, maaiveld 14 weiland, maaiveld

0 0 0 þÿ � 0
zand, matig grof, zwak siltig, zwak zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donker bruin, grindig, zwak humeus, donker bruin, 
edelman edelman

40 
50 - 50 zand, zeer grof, zwak siltig, neutraal

-60
zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal wit, grijs, edelman

-50
beige, edelman type grondboring

-70
grondboring

datum 25-02-2020
type

datum 25-02-2020
boormeester 

boormeester

15 weiland, maaiveld

10 gras, maaiveld
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak

0 grindig, zwak humeus, donker bruin, 
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak edelman
grindig, zwak humeus, donker bruin, 40
edelman zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

beige, edelman
50 - -50

type grondboring

80 datum 25-02-2020
zand, matig fijn, zwak siltig, donker boormeester 
beige, edelman

-90
type grondboring

datum 25-02-2020
boormeester 

11 gras, maaiveld

0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donker bruin, 
edelman

50 -

70
zand, matig fijn, zwak siltig, donker
beige, edelman

-80
type grondboring

datum 25-02-2020
boormeester

12 erf, maaiveld

0
- | .1 d ti f k silti  li ht
~ \ beige, edelman, paardenbak

-15
\ ed lman, kunstgra

type grondboring -17
edelman, lava stenen gestaakt

datum 25-02-2020 -25
boormeester 

13 weiland, maaiveld

0 0
zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, zwak humeus, donker bruin, 
edelman

50 -
-60

zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
beige, edelman

-70
type grondboring

datum 25-02-2020
boormeester

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Delmaweg 8 - Geesteren
projectcode 20009610

getekend conform NEN 5104 KG
KRUSE GROEP KRUSE GROEP
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PEILBUIS BORING OLIE OP WATER REACTIE

bentonie

casing

filtergrind

bodemmonster, geroerd

bodemlaag

grondwaterstand tijdens boren

bodemmonster, ongeroerd

Geen Zwak Matig Sterk Uiterst

GEUR INTENISTEIT

Geen Zeer zwak Zwak Matig Sterk Zeer sterk

filtertraject

grondwateistand

bodemlaag

links= cm-maaiveld

rechts= cm+ NAP

GRONDSOORTEN MATE VAN BIJMENGING

C €. C € €. C € C €. € € C € € €. CC €. C € €. C € C €. € € C € € €. CC €. C € €. C € C €. € € C € € €. CC €. C € €. C € C €. € € C € € €. CC €. C € €. C € C €. € € C € € €. CC €. C € €. C € C €. € € C € € €. C
00000000000000001

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, siltig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, humeus (V,h) 

slib

zwak - (0-5%)

matig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN GRADATIE ZAND

asfalt, beton, klinkers, tegels 
stelconplaat, ondoordringbare laag

uf = uiterst fijn (63-105 um) 
zf = zeer fijn (105-150 um) 
mf = matig fijn (150-210 um) 
mg = matig grof (210-300 um) 
zg = zeer grof (300-420 um) 
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG GRADATIE GRIND

bodemvreemde bestandsdelen aanwezig f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

water

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector 
bv = bodemvocht
ow = olie op water



Bijlage III
Resultaten chemische analyses
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 Fax  BAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 S te www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20009610 Certif caatnummer/Versie 2020030113/1
Uw projectnaam Delmaweg 8 - Gees eren Startdatum 25-Feb-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-Mar-2020/18:09

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse Eenheid 1 2 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge sto f % (m/m) 81.7 82.6 82.7

S Organische sto f % (m/m) ds 5.1 4.9 <0.7

Gloeirest % (m/m) ds 95 95 99

S Korrelgroo te < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 2.8 2.2 3.5

Metalen

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

S Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.22 0.21 <0.20

S Koba t (Co) mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0

S Koper (Cu) mg/kg ds 17 18 <5.0

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

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

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

S Lood (Pb) mg/kg ds 15 23 <10

S Zink (Zn) mg/kg ds 58 69 <20

Minerale olie

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

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

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

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 8.8 9.8 <5.0

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 52 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 BG 25-Feb-2020 11224090
2 BG II 25-Feb-2020 11224091

3 OG 25-Feb-2020 11224092

ejtswa Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.
% eh ^

D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010
BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3.B01
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20009610 Certif caatnummer/Versie 2020030113/1
Uw projectnaam Delmaweg 8 - Gees eren Startdatum 25-Feb-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 02-Mar-2020/18:09

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse Eenheid 1 2 3

S PCB 138 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 180 mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 1 0.0049 0.0049 1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Na taleen mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds 0.28 0.19 <0.050

S Anthraceen mg/kg ds 0.073 0.051 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.34 0.31 <0.050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.16 0.16 <0.050

S Chryseen mg/kg ds 0.17 0.18 <0.050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.065 0.078 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.11 0.16 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.078 0.11 <0.050

S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds 0.091 0.12 <0.050

S PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.4 1.4 0.35 1)

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 BG I 25-Feb-2020 11224090
2 BG II 25-Feb-2020 11224091

3 OG 25-Feb-2020 11224092

xeitsW Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting Pr.coörd.
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. VA
D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010
BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3.B01
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Bijlage (A) m et deelm onster inform atie behorende bij analysecert if icaat 2020030113/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch

11224090 1 0 40 BG I

11224090 14 0 40 BG I

11224090 4 0 50 BG I

11224090 5 0 40 BG I

11224090 6 0 30 BG I

11224090 7 0 40 BG I

11224090 8 0 40 BG I

11224091 10 0 50 BG I I

11224091 11 0 50 BG I I

11224091 9 0 50 BG I I

11224091 3 0 50 BG I I

11224091 13 0 50 BG I I

11224091 15 0 40 BG I I

11224092 1 40 70 OG

11224092 1 70 100 OG

11224092 2 40 90 OG

11224092 3 50 100 OG

11224092 4 50 100 OG

Eurofins Analytico B.V.

Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (B) m et opmerkingen behorende bij analysecert if icaat 2020030113/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (C) m et methodeverw ijzingen behorende bij analysecert i f icaat 2020030113/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling Cf. AS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravime rie Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische sto f (gloeiverlies) W0109 Gravime rie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgroo te < 2 um (lutum) W0171 Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Metalen

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koba t (Co) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) W0271 GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM) W0271 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de mee onzekerheid  

staan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
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 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 20009610

Projectnaam Delmaweg 8 - Geesteren

Datum monstername 25-02-2020

Monsternemer  

Certificaatnummer 2020030113

Startdatum 25-02-2020

Rapportagedatum 02-03-2020

Analyse Eenheid 1 GSSD | Oordeel AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 5,1

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,7 81,7

Organische stof % (m/m) ds 5,1 5,1

Gloeirest % (m/m) ds 95

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49,32 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,3279 - 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 31 - 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0484 - 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,656 - 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 15 22,02 - 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 58 122,9 - 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,118

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 6,863

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 6,863

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 15,1

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 8,8 17,25

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 8,235

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 48,04 - 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0096 - 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,28 0,28

Anthraceen mg/kg ds 0,073 0,073

Fluorantheen mg/kg ds 0,34 0,34

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,16 0,16

Chryseen mg/kg ds 0,17 0,17

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,065 0,065

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,078 0,078

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,091 0,091

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,4 1,402 - 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 11224090 BG

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Geb u kte afkort ngen

- kleiner dan of ge ijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

GSSD Ges andaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rappo tagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tuss nwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 20009610

Projectnaam Delmaweg 8 - Geesteren

Datum monstername 25-02-2020

Monsternemer  

Certificaatnummer 2020030113

Startdatum 25-02-2020

Rapportagedatum 02-03-2020

Analyse Eenheid 2 GSSD | Oordeel AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 4,9

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 2,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,6 82,6

Organische stof % (m/m) ds 4,9 4,9

Gloeirest % (m/m) ds 95

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 2,2 2,2

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 20 75,61 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 0,3181 - 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,225 - 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 18 33,64 - 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0489 - 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,033 - 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 23 34,24 - 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 69 151,1 * 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,286

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 7,143

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 7,143

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 15,71

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,8 20

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 8,571

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 50 - 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,19 0,19

Anthraceen mg/kg ds 0,051 0,051

Fluorantheen mg/kg ds 0,31 0,31

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,16 0,16

Chryseen mg/kg ds 0,18 0,18

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,078 0,078

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,16 0,16

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,11 0,11

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,12 0,12

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,4 1,394 - 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 11224091 BG II

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Geb u kte afkort ngen

- kleiner dan of ge ijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

GSSD Ges andaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rappo tagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tuss nwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 20009610

Projectnaam Delmaweg 8 - Geesteren

Datum monstername 25-02-2020

Monsternemer  

Certificaatnummer 2020030113

Startdatum 25-02-2020

Rapportagedatum 02-03-2020

Analyse Eenheid 3 GSSD | Oordeel AW T

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) 3,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,7 82,7

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

Gloeirest % (m/m) ds 99

Korrelgrootte < 2 um (Lutum) % (m/m) ds 3,5 3,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 45,68 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2356 - 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,342 - 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6,885 - 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,049 - 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,259 - 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,72 - 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 30,87 - 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 11224092 OG

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Geb u kte afkort ngen

- kleiner dan of ge ijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

GSSD Ges andaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rappo tagegrens

AW Achtergrondwaarde

T Tuss nwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

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



eurofins
þÿ �� a n a l y t i co

Kruse Milieu BV
  

 

Analysecert i f icaat

Datu m :16-M ar-2020

Hierb ij o n tv ang t u de res u l taten van h et navo lgende labo rato r ium onderzoek .

Cert if caatnu m m er/Vers ie 2020038606/1
Uw pro jec t/vers lagnum m er 20009610
Uw pro jec tnaam Delmaweg 8 - Geesteren

Uw ordernum mer
Monster(s ) on tvangen 11-Mar-2020

Dit c er t i f ic aat  mag u its lu i ten d in zijn geheel w orden gerep roduceerd .
De analyse resu l taten  hebben alleen  b etrekk in g op h et b ep ro efd e o b jec t .

De grondm onsters w orden to t 4 w eken na datum o n tvan g s t bew aard en w aterm onsters to t 2 w eken na 

datum o n tv an gs t. Zonder teg en b er ic h t w orden de m onsters nad ien afg evoerd .
Ind ien de m onsters  langer bew aard d ienen te b lijven verzoeken wij U d it exem plaar u i ter l i jk 1 w erkdag voor aflo op
van de s tan daard b ew aarper io d e o n d er teken d aan ons te reto u rneren . Voor de kosten van h et langer  bew aren  

van m onsters verw ijzen wij naar de p r ijs li js t .

Bewaren to t :
Datum: Naam: Hand teken ing :

Wij vertrouw en erop uw opd rach t h ierm ee naar verw acht ing te hebben  u itg evo erd , mocht U naar aan leid ing van d it
an alys ec er t f icaat nog vragen  hebben verzoeken wij U c o n tac t op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met v r iend el i jke g ro et,

Eurofins Analy t ico  B.V.

  

Techn ical Manager

Eurofins Analyt ico B.V.

Tel.  BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

 Fax  BAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
P.O. Box 459 E-mail  BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 S te www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20009610 Certif caatnummer/Versie 2020038606/1
Uw projectnaam Delmaweg 8 - Gees eren Startdatum 11-Mar-2020 

Uw ordernummer Rapportagedatum 16-Mar-2020/09:22
Bijlage A,B,C

Monsternemer Pagina 1/2
Monstermatrix Water(AS3000)

Analyse Eenheid 1

Metalen

S Barium (Ba) ug/L 150

S Cadmium (Cd) ug/L <0.20

S Koba t (Co) ug/L <2.0

S Koper (Cu) ug/L 10

S Kwik (Hg) ug/L <0.050

S Molybdeen (Mo) ug/L <2.0

S Nikkel (Ni) ug/L <3.0

S Lood (Pb) ug/L <2.0

S Zink (Zn) ug/L 73

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen ug/L <0.20

S Tolueen ug/L <0.20

S Ethylbenzeen ug/L <0.20

S o-Xyleen ug/L <0.10

S m,p-Xyleen ug/L <0.20

S Xylenen (som) factor 0,7 ug/L 0.21 •

BTEX (som) ug/L <0.90

S Na taleen ug/L <0.020

S Styreen ug/L <0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan ug/L <0.20

S Trichloormethaan ug/L <0.20

S Tetrachloormethaan ug/L <0.10

S Trichlooretheen ug/L <0.20

S Tetrachlooretheen ug/L <0.10

S 1,1-Dichloorethaan ug/L <0.20

S 1,2-Dichloorethaan ug/L <0.20

S 1,1,1-Trichloorethaan ug/L <0.10

S 1,1,2-Trichloorethaan ug/L <0.10

S cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 Peilbuis 1 11-Mar-2020 11251929

ejtswa Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.
% eh ^

D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010
BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3.B01



eurofins
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20009610 Certif caatnummer/Versie 2020038606/1
Uw projectnaam Delmaweg 8 - Gees eren Startdatum 11-Mar-2020
Uw ordernummer Rapportagedatum 16-Mar-2020/09:22

Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Monstermatrix Water(AS3000)

Analyse Eenheid 1

S trans 1,2-Dichlooretheen ug/L <0.10

CKW (som) ug/L <1.6

S Tribroommethaan ug/L <0.20

S Vinylchloride ug/L <0.10

S 1,1-Dichlooretheen ug/L <0.10

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0.14

S 1,1-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S 1,2-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S 1,3-Dichloorpropaan ug/L <0.20

S Dichloorpropanen som factor 0.7 ug/L 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ug/L <10

Minerale olie (C12-C16) ug/L <10

Minerale olie (C16-C21) ug/L <10

Minerale olie (C21-C30) ug/L <15

Minerale olie (C30-C35) ug/L <10

Minerale olie (C35-C40) ug/L <10

S Minerale olie to taal (C10-C40) ug/L <50

Nr. Monsteromschrijving Datum monstername Monster nr.

1 Peilbuis 1 11-Mar-2020 11251929

xeitsW Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
A: AP04 erkende verrichting

S: AS SIKB erkende verrichting Pr.coörd.
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V. VA
D t certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Tel. BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertif ceerd door TÜV

  IBAN: en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), TESTEN
P.O. Box 459 E-mail BIC: BNPANL2A het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

 Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV). RvA L010
BTW/VAT No. NL 8043.14.88 3.B01
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Bijlage (A) m et deelm onster inform atie behorende bij analysecert if icaat 2020038606/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monstername ID/Monsteromsch.

11251929 1 170 270 Peilbuis 1

11251929 1 170 270 Peilbuis 1

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (B) m et opmerkingen behorende bij analysecert if icaat 2020038606/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) m et methodeverw ijzingen behorende bij analysecert i f icaat 2020038606/1
Pagina 1/1

Analyse Methode Techniek Methode referentie

Metalen

Barium (Ba) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Xylenen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Styreen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Vinylchloride W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiClE heen som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000 W0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40) W0215 GC-FID Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de mee onzekerheid  

staan vermeld in ons overzicht " Specificaties analysemethoden versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projec nummer 20009610

Projectnaam Delmaweg 8 - Geesteren

Datum monstername 11-03-2020

Monsternemer

Certificaatnummer 2020038606

Startdatum 11-03-2020

Rapportagedatum 16-03-2020

Analyse Eenheid 1 GSSD | Oordeel S T

Metalen

Barium (Ba) Hg/L 150 150 * 50 338 625

Cadmium (Cd) Hg/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) Hg/L <2,0 1,4 - 20 60 100

Koper(Cu) Hg/L 10 10 - 15 45 75

Kwik (Hg) Hg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) Hg/L <2,0 1,4 - 5 153 300

Nikkel (Ni) Hg/L <3,0 2,1 - 15 45 75

Lood(Pb) Hg/L <2,0 1,4 - 15 45 75

Zink (Zn) Hg/L 73 73 * 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen Hg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

Tolueen Hg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

E hylbenzeen Hg/L <0,20 0,14 - 4 77 150

o-Xyleen Hg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen Hg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 Hg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

BTEX (som) Hg/L <0,90

Naftaleen Hg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

S yreen Hg/L <0,20 0,14 - 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan Hg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

Trichloormethaan Hg/L <0,20 0,14 - 6 203 400

Tetrachloormethaan Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

Trichlooretheen Hg/L <0,20 0,14 - 24 262 500

Tetrachlooretheen Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan Hg/L <0,20 0,14 - 7 454 900

1,2-Dichloorethaan Hg/L <0,20 0,14 - 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,07

CKW (som) Hg/L <1,6

Tribroommethaan Hg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 Hg/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 Hg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) Hg/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) Hg/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) Hg/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) Hg/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) Hg/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) Hg/L <50 35 - 50 325 600

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen ug/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 11251929 Peilbuis

Eindoordeel: Overschr jding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gel jk aan Streefwaarde

* gro er dan Streefwaarde

gro er dan Tussenwaarde

gro er dan Interventiewaarde

GSSD Ges andaardiseerd gehalte

RG Vereiste Rappo tagegrens

S Streefwaarde

T Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http /www. wsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/ nstrumenten/botova/

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



Bijlage IV
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen



Termen
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald.

Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem

Streefwaarden:

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde

Interventiewaarden:
wordt alleen voor grondwater gebruikt.
Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I.

Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T.

Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren:
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet.

Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef-
waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of 
streefwaarde niet.

Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet.

Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
overschrijdt de interventiewaarde niet.

Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet.

Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
interventiewaarde.

NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.

Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is.

Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 
bodemverontreinigende stoffen.

Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld.



Afkortingen

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
BG Bovengrond
BOOT Besluit OPslaan in Ondergrondse Tanks
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen
BSB Bouwstoffenbesluit
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen
BZV Biologisch zuurstofverbruik
CZV Chemisch zuurstofverbruik
EC Elektrisch geleidingsvermogen
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand
GWS Actuele grondwaterstand
HBO Huisbrandolie
HCB Hexachloorbenzeen
HCH Hexachloorhexaan
ILT InsPectie Leefomgeving en TransPort
Ministerie van I en W Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
MM FF Mengmonster fijne fractie
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling
NEN Nederlandse norm
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
NPR Nederlandse Praktijkrichtlijn
NVN Nederlandse voornorm
OCB's ChloorPesticiden
OG Ondergrond
OW-test Olie/water-test
PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB's Polychloorbifenylen
PFAS poly- en perfluor alkyl stoffen
PH Zuurgraad
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
VC Vinylchloride
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri
WBB Wet Bodembescherming
As Arseen
Ba Barium
Cd Cadmium
Cr Chroom
Co Kobalt
Cu Koper
Fe IJzer
Hg Kwik
Mn Mangaan
Mo Molybdeen
Na Natrium
Ni Nikkel
Pb Lood
St Tin
Zn Zink



Bijlage 4 Watertoets

132 omgevingsvergunning Geesteren, Delmaweg 8



datum 3-2-2020
dossiercode 20200203-63-22383

Geachteheer/ ,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan 15JA102 door gebruik temaken van de digitale watertoets (
www.dewatertoets.nl). De beantwoording van devragen heeft er toe geleid dat deNormaleprocedurevan het watertoetsproces moet worden
doorlopen.

Water toetsproces:

Op grondvan artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor
moet het procesvan dewatertoetsworden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele procesvan vroegtijdig meedenken, 
informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van dewaterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 
Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloedvan het plan op dewaterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het
waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat isgeformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het
waterschap tebetrekken bij het plan. Wij verzoeken u ons te informeren over dewijzewaarop het plan verder zal worden voorbereid. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.

 
• gemeente Hardenberg
• gemeente Losser
• gemeente Ommen

 

• gemeenteAlmelo
• gemeente Borne
• gemeente Hellendoorn
• gemeente Oldenzaal

 

• gemeente Dinkelland
• gemeente Enschede
• gemeente Tubbergen

 

• gemeente Coevorden
• gemeente Rijssen-Holten
• gemeente Wierden
• gemeente De Wolden
• gemeente Hoogeveen

 

• gemeente Borger-Odoorn
• gemeente Emmen
• gemeente Twenterand
• gemeente Midden-Drenthe

 

• gemeente Berkelland
• gemeente Haaksbergen
• gemeente Hengelo
• gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar viamailverzoek of algemeen telefoonnr. .

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat dekennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die



bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplankunt u zenden aan .

Copyright Digitalewatertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd viade websitehttp://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoevevan 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.

www.dewater toets.nl



Bijlage 5 Vergunning Wet
natuurbescherm i ng

omgevingsvergunning Geesteren,  



Provincie Overijssel

 
Telefoon 
Fax 
overijssel.nl

Stal  KvK 51048329

  IBAN 

Delmaweg 8
 Inlichtingen bij

 
telefoon 

Zaaknummer 5144964

Datum Kenmerk Bijlagen Uw brief Uw kenmerk

23.05.2019 2019/0163229

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte  ,

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming - Natura 2000- 
gebieden (verder Wnb - Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 6 november 2018
ontvangen. De aanvraag betreft het in werking hebben van een paardenhouderij aan de Delmaweg 8 in
Geesteren. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij verlenen u een vergunning voor het in werking hebben van een paardenhouderij aan de Delmaweg 8
in Geesteren. De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) en bijlage 3 (bijlage AERIUS
Register ) weergegeven.

De volgende stukken van de aanvraag maken onderdeel uit van dit besluit:
• Berekening AERIUS Register (AERIUS kenmerk R Q7ywxXbfkE, bijlage 3);
• technische tekeningen beoogde situatie vergunningaanvraag van 17 januari 2018, werknr. 14-279, 

blad 3, ons kenmerk 2019/0094970;
• technische tekeningen beoogde situatie vergunningaanvraag van 17 januari 2018, laatst gewijzigd op

22 maart 2018, werknr. 14-279, blad 1c, ons kenmerk 2019/0094974.

De definitieve vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Voorschriften
Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

EDO-kenmerk 2018/0502068
Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

Datum berekening 7 december 2018 met AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE
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Ontwikkeling moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd
Naast de voorschriften gelden tevens de uitgangspunten uit de beleidsregel Natuur voor de toedeling van
de vrij beschikbare ontwikkelruimte ( ). Daarin is onder andere vastgelegd dat het project of de
andere handeling, waarvoor ontwikkelruimte is toegedeeld, binnen twee jaar moet zijn gerealiseerd of
verricht. De termijn van twee jaar gaat lopen op het moment dat het besluit onherroepelijk is.
Als het project of de andere handeling niet binnen die termijn (volledig) is gerealiseerd of verricht kunnen
Gedeputeerde Staten de vergunning intrekken of wijzigen. De bevoegdheid hiertoe is vastgelegd in het
Besluit natuurbescherming, in combinatie met onze beleidsregel

Leges
U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd . De verschuldigde leges voor
dit besluit bedragen € 817,00.

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u

eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde
grondslagen.

Vragen
Heeft u vragen? Belt u dan met , te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038
499 95 38. Schr jft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook
het zaaknummer Z-HZ_WNB-2018-004398 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of
opmerking reageren.

Met vriendelijke groet, 

teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

Bijlage Voorschriften

Bijlage 2 Overwegingen bij het besluit

Bijlage 3 Bijlage bij het besluit, AERIUS Register, kenmerk RrQ4ywxXbfkE

Afschriften
Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:
• Burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen;
•  Agrarisch, bouw- en milieuadvies, .

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 5 juli 2016 met kenmerk 2016/0176578
Art. 2.7, vierde lid, Besluit natuurbescherming i.c.m. art. 2.2.2, tweede lid van de Beleidsregel Natuur.
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Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.
U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

• u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend, 
Of:

• het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft
ingediend,
Of:

• u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten
opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist
besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen .

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:
1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift

zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de 

datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.
1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067,  .
2. Met een axber cht. Het axnummer  
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier

vind u op www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de
hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor
vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: .

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?
Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende
gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een 
zogeheten 'voorlopige voorzieningþÿ �� aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u
gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u
een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het
hierboven genoemde telefoonnummer.
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BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd
aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het
bedr jf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de
melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24
23 of via het e-mailadres .

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Op het bedrijf mogen maximaal de volgende diercategorieën en aantallen aanwezig zijn binnen de
daa voor aangegeven stallen en stalsystemen:

Aangevraagde diercategorieën en stalsystemen:

Stalnr Diercategorie Aantal dieren Rav-code

Stal 1 Paarden; volwassen paarden (3 jaar 18 K 1.100

en ouder)

Stal 2 Paarden; paarden in opfok (jonger 31 K 2.100

dan 3 jaar)

Paarden; volwassen paarden (3 jaar 1 K 1.100

en ouder)
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Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit 
opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen 
zijn als volgt opgebouwd:

A WEERGAVE VAN DE FEITEN.................................................................................................................. 6

A1 Vergunningaanvraag........................................................................................................... 6

A1.1 Projectomschrijving...............................................................................................6

A1.2 Periode......................................................................................................................6
A1.3 Onderliggende documenten................................................................................ 6

A1.4 Aanvullende gegevens..........................................................................................6

A2 Bevoegdheid..........................................................................................................................6

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd...................................................6

A3 Procedure...............................................................................................................................6
A3.1 Overeenstemming andere provincie..................................................................6

A3.2 Adviesverzoek aan gemeente..............................................................................7

A3.3 Relevante overige besluiten................................................................................ 7

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden.............................................................................7

A4.1 Wettelijke regels................................................................................................... 7

A4.1.1 Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)...............................................7

A4.2 Provinciaal beleid.................................................................................................. 8

A4.2.1 Omgevingsverordening Overijssel 2017...........................................................9

A4.2.2 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017.................................................................9

A5 Vergunningplicht............................................................................................................... 10
B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN................................................................................................10

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden......................................................  10

B1.1 Uitgangspunten aanvraag................................................................................. 10

B1.2 Effecten stikstofdepositie op gebieden opgenomen in het PAS................ 11

B1.3 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 - agrarische activiteiten.................. 11

B1.4 Effect op gebieden die niet zijn opgenomen in het PAS........................... 12

B1.5 Toetsing aan overige vereisten....................................................................... 12

B1.6 Eindconclusie toetsing....................................................................................... 12
C SLOTCONCLUSIE................................................................................................................................... 12

BIJLAGE 3 - Bijlage bij besluit - AERIUS Register (kenmerk RrQ4ywxXbfkE)........... 14
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A WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 Vergunningaanvraag

A1.1 Projectomschrijving
U vraagt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aan voor het 
onderdeel Natura 2000-gebieden. Voor uw bedrijf is niet eerder een natuurvergunning verleend. De 
aanvraag betreft een nieuwe activiteit, zodat geen sprake is van bestaand gebruik.

Een overzicht van de aangevraagde situatie is in bijlage 36 als situatie 1 weergegeven.

A1.2 Periode
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A1.3 Onderliggende documenten
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:
• aanvraagformulier;
• gedateerde en ondertekende machtiging;
• projectomschrijving;
• technische tekening beoogde situatie van 17 januari 2018, laatst gewijzigd op 22 maart 2018;
• AERIUS Calculator, berekening van 6 november 2018 met AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE.

A1.4 Aanvullende gegevens
Wij hebben uw aanvraag op 6 november 2018 om 23:36 uur ontvangen. Er zijn geen aanvullende 
gegevens gevraagd.

A2 Bevoegdheid

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd
De aangevraagde activiteiten vinden (hoofdzakelijk) plaats op het grondgebied van Overijssel. De 
activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit 
natuurbescherming7. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel bevoegd tot het 
nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

6 Document AERIUS Register, bijlage bij besluit, AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE
7 Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid
8 GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze 
provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of 
buiten Nederland.

A3 Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de 
relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) 
van toepassing verklaard8 voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

A3.1 Overeenstemming andere provincie
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van stikstofdepositie vanuit 
uw bedrijf hebben uitsluitend invloed op Natura 2000-gebieden die op ons grondgebied liggen. 
Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig.
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A3.2 Adviesverzoek aan gemeente
Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen
gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te
reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

A3.3 Relevante overige besluiten
Wij wijzen u erop, dat er ook andere besluiten nodig zijn, voordat u de voorgenomen activiteiten uitvoert. 
Voor zover wij weten gaat het om de volgende besluiten:

Naam wet en van toepassing zijnde artikel Bevoegd bestuursorgaan en adres

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gemeente Tubbergen

artikel 2.1 Contactadres: ,  
Wet natuurbescherming, onderdeel soorten Provincie Overijssel

contactadres: ,   
e-mail: 

Uw aanvraag omvat fysieke ingrepen op uw bedrijf, zoals bouwactiviteiten. Het is niet uit te sluiten dat u

tijdens de uitvoering te maken krijgt met beschermde soorten. In uw aanvraag geeft u hierover geen
informatie. Wij wijzen u erop dat u mogelijk ook een ontheffing nodig heeft van de verbodsbepalingen
voor soorten uit de Wnb (art. 3.1 tot en met 3.10). Wij zijn vanaf 1 januari 2017 ook voor dat onderdeel
bevoegd. Als u denkt dat u ook een ontheffing moet hebben kunt u contact met ons opnemen
(natuurtelefoon .

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf
beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

A4.1 Wettelijke regels
Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van
de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.
Naast de Wnb zijn tevens het Besluit natuurbescherming (titel 2.2) en de Regeling natuurbescherming
(hoofdstuk 2) van belang. Daarin zijn de regels voor de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof
opgenomen.

A4.1.1 Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)
In de Wnb ligt de wettelijke grondslag voor een programmatische aanpak verankerd. Het landelijke
Programma Aanpak Stikstof (verder het PAS) is daar een voorbeeld van.

Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te
scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. De aanpak voorziet er in dat telkens
voor een periode van zes jaar een programma wordt vastgesteld dat concrete maatregelen bevat om de
stikstofdepositie terug te dringen, negatieve effecten van stikstof te voorkomen en waar nodig
natuurherstel te realiseren. Het vastgestelde PAS bevat twee sporen. Het ene spoor voorziet in landelijke
brongerichte maatregelen die de emissie van stikstof reduceert. Het tweede spoor bestaat uit de
gebiedspecifieke natuurherstelmaatregelen die leiden tot een verbetering van de veerkracht van de
Natura 2000-gebieden.
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Door (eerder) vastgesteld beleid is er sprake van een trendmatige daling van stikstofdepositie. Hierdoor
biedt het PAS ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000- 
gebieden. Deze zogenaamde depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. 
Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte
stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft (Besluit natuurbescherming, titel 2.2). Het overige gedeelte
van de depositieruimte is beschikbaar als 'ontwikkelingsruimte' voor (deels prioritaire) projecten en
andere handelingen. On wikkelingsruimte wordt in toedelingsbesluiten toegekend. Dat kan onder andere
in een vergunning op grond van de Wnb (art. 2.7, tweede lid) of een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ontwikkelingsruimte en feitelijk gebruik
Voor bestaande projecten en andere handelingen kan alsnog vergunning worden verleend als deze aan
enkele voorwaarden voldoen Er kan toestemming worden verleend voor stikstofdepositie boven de
grenswaarde die ten hoogste feitelijk werd veroorzaakt vóór 1 januari 2015. Meer in het bijzonder gaat
het om stikstofdepositie die in één kalenderjaar in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december
2014 ten hoogste werd veroorzaakt. Deze depositie moet wel passend zijn binnen de kaders van een
milieuvergunning die geldend was op 1 januari 2015. Met deze feitelijke stikstofdepositie is rekening
gehouden in het PAS. Deze gegevens hebben mede als uitgangspunt gediend voor de passende
beoordeling, die voor het PAS is opgesteld. Hierdoor is voor deze activiteiten toedeling van
ontwikkelingsruimte niet nodig.

Projecten en andere handelingen, die leiden tot een toename van stikstofdepositie boven de grenswaarde, 
hebben voor de uitvoering een vergunning nodig. In de vergunning kan het bevoegd gezag
ontwikkelingsruimte toedelen. Voor de bepaling van de benodigde ontwikkelingsruimte zijn in de 'Regeling
natuurbescherming' de uitgangspunten weergegeven. Aanvullend aan deze uitgangspunten hebben
provincies regels opgesteld voor de toedeling van vrije ontwikkelingsruimte, het zogenoemde .

Programma aanpak stikstof is passend beoordeeld
Het PAS is passend beoordeeld. De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel
(bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses. Voor elk Natura 2000-gebied, dat in het
programma is opgenomen, is zo'n gebiedsanalyse opgesteld. De gebiedsanalyses vormen de ecologische
onderbouwing dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn)
gerealiseerd worden. Bovendien blijkt hieruit dat dit samen kan gaan met ontwikkelingsruimte voor
economische ontwikkelingen. In de gebiedsanalyses is verzekerd dat door de uitvoering van een
gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen
verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze
beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarden van 2014. In deze achtergrondwaarden zijn alle
voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige
concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN).
In deze passende beoordeling is vastgesteld dat uitvoering van het programma geen risico vormt voor de
instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, opgenomen binnen het PAS

A4.2 Provinciaal beleid
Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in onze Omgevingsvisie. De regels, die daaruit
voortkomen, zijn vastgelegd in onze Omgevingsverordening (hoofdstuk 7). Daarnaast maken de
voorwaarden in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 onderdeel uit van ons toetsingskader. In
onderstaande paragrafen zijn alleen de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

Art. 2.4, vijfde lid, Regeling natuurbescherming
Wij bedoelen hiermee zowel een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan wel een op 1 januari 2015 geldende melding Activiteitenbesluit, 
vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de Hinderwet.
Programma aanpak stikstof 2015 - 2021, gewijzigd na partiële herziening op 18 december 2017, bijlage 2
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A4.2.1 Omgevingsverordening Overijssel 2017
In onze omgevingsverordening hebben wij het weiden van vee vrijgesteld van vergunningplicht. Dit
geldt ook voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.

De vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten is een voortzetting van de bestaande
landelijke vrijstelling, zoals die was neergelegd in artikel 3a van het Besluit Vergunningen
Natuurbeschermingswet 1998. De vrijstelling ziet op het weiden van alle soorten vee en het op of in de
bodem brengen van meststoffen: dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en kunstmest.

In het programma aanpak stikstof 2015-2021 is rekening gehouden met de stikstofdepositie als gevolg
van bestaande beweiding en bemesting. Rekening houdend met de uit te voeren maatregelen stellen we
vast dat deze depositie niet leidt tot verslechtering van de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats en
leefgebieden van soorten in de Natura 2000-gebieden die in het programma zijn opgenomen. Een
verslechtering van de kwaliteit van habitats door beweiding of bemesting treedt niet op.

A4.2.2 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Toedeling ontwikkelingsruimte PAS voor 
In onze beleidsregel hebben wij voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte
( ) aan projecten en andere handelingen regels vastgesteld. Het betreft een set van
gezamenlijke provinciale beleidsregels voor de verdeling van deze ontwikkelingsruimte. De regels hebben
tot doel om de toedeling ontwikkelingsruimte eenvoudig en eerlijk uit te voeren. Verder voorkomen ze dat
enkele aanvragers in één keer de beschikbare ontwikkelingsruimte verbruiken. Bovendien moeten de
regels voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat tussen provincies.

Aanvragen voor ontwikkelingsruimte toetsen we aan de volgende beleidsregels (art. 2.2.2):
1. Per PAS-programmaperiode wordt bij een toestemmingsbesluit aan een activiteit niet meer dan 3

mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld. De uitgifte van maximaal 3
mol N/ha/jr geldt alleen voor hexagonen waar sprake is van een overbelasting aan stikstof of een
dreigende overbelasting Er is sprake van een dreigende overbelasting als de achtergronddepositie
nog slechts 70 mol N/ha/jr of lager is onder de kritische depositiewaarde van het betreffende habitat
of leefgebied. Voor landbouw, industrie, infrastructuur of voor het gebruik van gemotoriseerd
voertuigen voor wedstrijden geldt deze waarde in cumulatie met eerdere gemelde of vergunde
activiteiten voor hetzelfde bedr jf binnen één PAS-programmaperiode.

2. De activiteit, waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld, moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. 
Daarbij geldt als starttijdstip de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden. Na twee jaar
kunnen wij het vastgestelde toestemmingsbesluit (gedeeltelijk) intrekken of wijzigen. Als het om een
omgevingsvergunning gaat kunnen wij het college van burgemeester en wethouders verzoeken het
toestemmingsbesluit (gedeeltelijk) in te trekken of wijzigen.

3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte geldt een landelijke volgorde van ontvangst van een 
volledige en ontvankelijke aanvraag. Bij binnenkomst via de post geldt het tijdstip van 12.00 uur.

Extra regels bij agrarische activiteiten
Aanvullend aan deze landelijke regels hebben we in de beleidsregel twee extra regels opgenomen. Deze
regels zijn opgenomen om te voorkomen dat ontwikkelruimte oneigenlijk wordt gebruikt en niet
beschikbaar is voor andere ondernemers. De aanvullende regels zijn:
1. er wordt geen toestemming verleend voor de oprichting, vervanging of uitbreiding van 

dierenverblijven van landbouwhuisdieren als de emissiewaarde per dierplaats van dat
huisvestingsysteem hoger is dan vermeld in het Besluit emissiearme huisvesting

Provinciaal blad, nummer 1927, gepubliceerd op 28 april 2017

Besluit van 25 oktober 2016 met kenmerk 2016/0298482, inwerkingtreding op 1 anuar  2017. Titel 2.2 en 2.3

Besluit van 18 uli 2017 met kenmerk 2017/0270317, inwerkingtreding op 1 september 2017

Beleidsregel Natuur Overijssel 2017, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.2
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2. Wij delen alleen ontwikkelruimte toe als de emissiewaarde per dierplaats van de aangevraagde 
huisvestingsystemen van landbouwhuisdieren lager of gelijk is aan de waarde in het Besluit 
emissiearme huisvesting .17

16 Besluit houdende regels ter beperking van de emissie uit huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren, inclusief 
Bijlage 1

17 Besluit houdende regels ter beperking van de emissie uit huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren, inclusief 
Bijlage 1

18 Besluit van 18 april 2017 met kenmerk 2017/0117725
19 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, eerste lid.
20 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, tweede lid.
21 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, zevende lid.
22 http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen .

Deze aanvullende regels passen we toe op aanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend18. Ze 
zijn alleen van toepassing als er sprake is van bouw of verbouw van dierverblijven, waar het Besluit 
emissiearme huisvesting op van toepassing is.

A5 Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij 
uitsluitend om effecten door de uitstoot van stikstofhoudende gassen (ammoniak).

Bij effecten door stikstofhoudende gassen is het artikel over de vrijstelling van de vergunningplicht (Wnb, 
art. 2.9, vijfde lid) belangrijk. De uitwerking van dat artikel is opgenomen in het Besluit 
natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.
In hoofdstuk 2 van het Besluit natuurbescherming is aangegeven dat het verbod, bedoeld in art. 2.7, 
tweede lid, niet van toepassing is als een project of andere handeling de grenswaarde van 1 mol stikstof 
per hectare per jaar niet overschrijdt19. Deze algemene grenswaarde wordt verlaagd naar 0,05 mol 
stikstof per hectare per jaar als blijkt dat voor een hectare van een stikstofgevoelig habitat nog 5% of 
minder van de depositieruimte voor grenswaarden beschikbaar is20. Voor prioritaire projecten en 
projecten die alleen invloed hebben op gebieden die geen onderdeel zijn van het PAS blijft de 
grenswaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar gelden21.

Van de Natura 2000-gebieden waarop uw bedrijf invloed heeft is voor meerdere gebieden de grenswaarde 
aangepast naar 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Deze aanpassing per gebied is in de Staatscourant 
gepubliceerd. Voor de datum van deze aanpassing verwijzen wij naar de website van BIJ1222.
De berekening in AERIUS van de beoogde situatie toont aan dat de depositie die uw activiteit veroorzaakt 
boven de grenswaarde ligt. Hierdoor is voor die activiteit een vergunning nodig.

Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing 
moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden

B1.1 Uitgangspunten aanvraag

Nieuwe situatie
Er is sprake van een nieuwe situatie waarvoor niet eerder een toestemming op basis van de Wnb of 
omgevingsvergunning met een VVGB Natura 2000-gebieden is verleend. U heeft een berekening in 
AERIUS Calculator (versie 2016L) gemaakt van de beoogde situatie. De depositie door deze beoogde 
situatie is tevens de benodigde ontwikkelruimte. Uit deze berekening blijkt dat de beoogde situatie leidt 
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tot een depositie boven de grenswaarde. Hieruit volgt dat voor deze situatie een vergunning nodig is op
basis van de Wnb.

B1.2 Effecten stikstofdepositie op gebieden opgenomen in het PAS
De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en
soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in
het PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze
toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor het PAS is opgesteld. De
gebiedsanalyses zijn integraal onderdeel van deze beoordeling.
In de passende beoordeling van het PAS wordt geconcludeerd dat kan worden uitgesloten dat de
natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden worden aangetast. Deze conclusie is
gebaseerd op:
• het oordeel van de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen het PAS. Daarin 

is er wetenschappelijk gezien geen twijfel, dat, met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte
en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met het PAS, de instandhoudingsdoelstellingen
voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald
en dat behoud is geborgd;

• een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering 
van de depositie ten opzichte van de situatie zonder programma;

• de vaststelling dat het programma ook voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat de
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen;

• de vaststelling dat ingeval nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van 
adequate monitoring tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het PAS hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de
passende beoordeling van dit programma.

Binnen het PAS vormen, naast de bronmaatregelen, de herstelmaatregelen een belangrijke pijler. Om de
uitvoering van de herstelmaatregelen in de eerste PAS-periode te verzekeren hebben wij een akkoord
gesloten met de provinciale partners over de uitvoering van PAS-maatregelen. Op 23 april 2014 hebben
Provinciale Staten van Overijssel een besluit genomen over de totale financiering van de Ontwikkelopgave
Ecologische Hoofdstructuur met daarin alle Natura 2000/PAS-maatregelen. Daarbij is de conclusie
getrokken dat de totale opgave haalbaar en betaalbaar is inclusief beheer.
Met het akkoord en het besluit van Provinciale Staten van Overijssel is de uitvoering van de maatregelen
geborgd. Met de uitvoering van deze herstelmaatregelen voorkomen we dat de kwaliteit van de
stikstofgevoelige habitattypen verslechtert.

Gelet hierop zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend voor de beoogde
activiteit en de daarbij behorende stikstofdepositie. Voor deze ontwikkeling is ontwikkelingsruimte nodig. 
In de bijlage AERIUS Register (zie bijlage 3) is de benodigde ontwikkelingsruimte weergegeven. De claim
op ontwikkelingsruimte hebben we getoetst aan onze 'Beleidsregel Natuur Overijssel 2017, toedeling
ontwikkelingsruimte PAS Overijssel 2015, ’. We hebben vastgesteld dat de gevraagde
ontwikkelingsruimte de maximum hoeveelheid binnen één PAS-periode niet overschrijdt. De gevraagde
ontwikkelingsruimte is beschikbaar en kunnen we toedelen.
De beoogde ontwikkeling moet, in overeenstemming met onze beleidsregel, binnen twee jaar nadat dit
besluit onherroepelijk is geworden, zijn gerealiseerd. Als de toegekende ontwikkelruimte niet of slechts
gedeeltelijk is gebruikt kunnen wij de natuurvergunning wijzigingen of intrekken

B1.3 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 - agrarische activiteiten
In onze beleidsregel is opgenomen dat vergunningaanvragen voor agrarische bedrijven, met een claim op
ontwikkelingsruimte, moeten voldoen aan de emissiewaarden, zoals weergegeven in het Besluit

De grondslag hiervoor is het Besluit natuurbescherming, art. 2.7, vierde lid in samenhang met onze Beleidsregel
Natuur, art. 2.2.2, tweede lid
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emissiearme huisvesting. Dit geldt voor projecten, waarbij sprake is van oprichting, vervanging of 
uitbreiding van een dierenverblijf.

De aanvraag betreft onder andere de bouw van een nieuwe stal voor paarden. Voor paarden zijn geen 
maximale emissiewaarden in het Besluit opgenomen.

B1.4 Effect op gebieden die niet zijn opgenomen in het PAS
De passende beoordeling van het PAS-programma geldt alleen voor gebieden die zijn opgenomen in het 
programma. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in het PAS. Gebieden, waar geen 
stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten aanwezig zijn, zijn buiten het PAS gelaten. 
Hetzelfde geldt voor gebieden waar de achtergrondwaarde voor stikstofdepositie meer dan 70 mol N/ha/jr 
lager is dan de kritische depositiewaarde (verder KDW) van de aanwezige habitats of leefgebieden van 
soorten. Stikstofdepositie leidt in deze gebieden niet tot beperkingen voor het behoud of de ontwikkeling 
van één of meerdere doelstellingen. Er zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk in verband met 
stikstofbelasting.

De grenswaarde en het Besluit natuurbescherming gelden wel voor deze gebieden. Doordat deze 
gebieden echter geen ontwikkelingsruimte kennen, wordt de grenswaarde hiervoor nooit verlaagd. Als 
een activiteit een effect boven de grenswaarde heeft op één van deze gebieden geldt voor die activiteit 
wel de vergunningplicht.

Uit de AERIUS-berekening bij de aanvraag blijkt dat de stikstofdepositie door de activiteiten geen Natura 
2000-gebied beïnvloedt die buiten het PAS is gelaten.

B1.5 Toetsing aan overige vereisten
Op basis van de Wnb24 houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en 
cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.

24 Wnb, artikel 1.10, derde lid.

Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid 
Wnb.

B1.6 Eindconclusie toetsing
De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels. Er is ontwikkelingsruimte 
nodig. Daarbij is er geen sprake van een overschrijding van het beleidsmatige maximum voor het 
toekennen van ontwikkelingsruimte. Uit de berekening in AERIUS Register blijkt dat deze ook beschikbaar 
is.
Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde 
situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

B2 Zienswijzen
B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze
Het ontwerpbesluit heeft van 5 april 2019 tot en met 17 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen binnengekomen.

C SLOTCONCLUSIE

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor uw bedrijf op de locatie Delmaweg 8 
in Geesteren te verlenen. De claim op ontwikkelingsruimte past binnen de kaders van onze beleidsregel. 
De ontwikkelingsruimte is beschikbaar en kan worden toegekend.
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Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen 
worden aan de vergunning voorschriften verbonden.
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BIJLAGE 3 - Bijlage bij besluit - AERIUS Register (kenmerk RrQ4ywxXbfkE)
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ERIUSR REGISTER

Dit document is een bijlage bij het 
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7 
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Bijlage, Vergunningaanvraag

► Kenmerken

► Samenvatting emissies

► Depositieresultaten

► Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

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

pas.natura2000.nl.
RrQ^ywxXbfkE (07 december 2018)
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Ontwikkelingsruimte
toegekend

AERIUS R GISTER

Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

 Delmaweg 8,  

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

Paardenhouderij RrQ4ywxXbfkE Provincie Overijssel

Datum berekening Rekenjaar

07 december 2018, 13:20 2018

Sector Deelsector

Landbouw S alemissies

Totale emissie Situatie 1

NOx -

NH3 160,10 kg/j

Resultaten Natuurgebied Bijdrage

Hectare met
hoogste bijdrage Engbertsdijksvenen 0,07

(mol/ha/j)

Toelichting plan beoogde situatie

Ontwikkelingsruimte Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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toegekendAERIUSR REGISTER

Locatie
Situatie 1

manslanden

500 m

""0
/

N.• T =l

Bron 
Sector

Emissie NH3 Emissie NOxEmissie
Situatie 1

Bron 1
Landbouw | Stalemissies

90,00 kg/j

2
Bron 2
Landbouw | Stalemissies

70,10 kg/j

Ontwikkelingsruimte Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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toegekendAERIUS A REGISTER

Resultaten
PAS- 

gebieden 
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage * Ontwikkelings
ruimte 
beschikbaar?

Engbertsdijksvenen 0,07 O

© Ontwikkelingsruimte beschikbaar

6 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

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

Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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Resultaten 
per 

habitattype 
(mol/ha/j)

Engbertsdijksvenen

Habitattype Hoogste bijdrage * Ontwikkelings
ruimte 
beschikbaar?

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,07 e

© Ontwikkelingsruimte beschikbaar

63 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

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

Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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Ontwikkelingsruimte
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Emissie 
(per bron) 

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 245803, 492561
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 90,00 kg/j

ouder)) (Overig)

Dier RAV code Omschrijving Aantal 
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

rf K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en

18 NH3 5,000 90,00 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 245752, 492565
Uitstoothoogte 2,3 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 70,10 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal 
dieren

Stof Emissiefactor 
(kg/dier/j)

Emissie

f K 2.100 overige huisvestingssystemen 
(Paarden; paarden in opfok (jonger dan
3 jaar)) (Overig)

31 NH3 2,100 65,10 kg/j

rf K 1.100 overige huisvestingssystemen 
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en 
ouder)) (Overig)

1 NH3 5,000 5,00 kg/j

Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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Ontwikkelingsruimte
toegekendAERIUSR REGISTER

Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd 
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L 20170828 c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

Paardenhouderij RrQqywxXbfkE (07 december 2018)
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* HET BOUWEN DIENTTE GESCHIEDEN CONFORM HET BOUWBESLUIT 2012
" Bi) eventuele tegenstrijdigheden tussen de Toetsing Bouwbesluit en de tekeningen, Indien vereist dient in het bouwwerk een to gankelijkheidssector aanwezig " Daglicht volgens NEN 2057 en het bouwbesluit afd. 3.11 Ten gevolge van de geldende norm n (Bouwbesluit, D b e.d.) 

heeft de Toetsing Bouwbesluit oorrang te zijn volg ns bouwbesluit artikel 4.21 * Veilgheidsb glazingen dienen uitgevoerd te worden volgens NEN 3569 kunnen er bij het uitwerken van het definiti ontw
= gevelmetselwerk i schoon metselwerk

* Het g hele bouwwerk dient muis- en ratwerend te zijn Hoogteverschil tpv. 1 toegangsde r an het bouw erk t.o * Aansluitmogelijkheden t.b.V. gas, water, elektra, telefoon n wijzigingen plaatsvinden
(bij uitbreidingen: nieuw metselwerk) PAARDENSTAL  & 

" De weerstand van bouwconstructies tegen bezwijken bij b and di nt te voldoen het aansluitende terrein < 0,02 mt  olgens b wb s uit ar  4.27 CAI in de meterruimte olgens b uwbesluit afd. 6.2
aan de eisen van het bouwbesluit afd. 2.2 en aan NEN-EN 1990

Aangezien de op tekening aangegeven situatietekening met = binnenwanden / - binnenspouwbaden
Het gehele bouwwerk reg n en vochtwerend uitvoer n * Netto afmetingen meterruimte 0.35x0.75 mt  Mgs. NEN 2768 schaal: 1:100 Opdrachtgever:

* Het bouwwerk dient te worden vervaardigd uit rook- en brandveilige materialen
erfgrenzen en bouwblok g genere rd zijn uit een doo externe ? ?

Wering van vocht volgens bouwbesluit art. 3.23 en NEN 2778: " D  plaats n afm ting van d et ka t i l t t
volgens het bouwbesluit afdeli g 2.9

partijen aangeleverde onderlegger kunn n er derhalv g n

* Trappen, traphekken, videhekken volgens bouwbesluit afd. 2.3, 2.5 en tabel 2.33
- toiletruimte wandtegels (0.9.) hoogte min. 1.20 mtr. C.Q. nutsbedrijven. rechten aan wo den ontle nd = vuilwerk   &   
- badruimte wandtegels (0.9.) hoogte min. 1.20 mtr extra t.p.v. douche I bad * Aansluitpunten gas volgens NEN 1078 en bouwbesl it afd. 6.2

- br dte t ap > 0.80 r. De bouwkundig aannemer Is verantwoordelijk voor de keuze van ? Formaat: Al De 8
(over e n l ngte van 3.00 mtr.) hoogte min. 2.10 mtr. " Aansluitpunben koud en wa m ater volgens NEN 1006

- vri e dooroophoogte > 2.10 r. toe te passen materialen en de h erbi beho e de s q t e
- toilet- en badruimte: Woertegels (o.g.) en het bouwbesluit afd. 6.3

• e IID  = lichte scheidingswand   (O)
- opt ede < 0.210 r. Voor alle geg vens van Building D sig geldt h t ute ht. 

Benodigde ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en bouwb sluit afd. 3.6 * Aansluitpunten elektra/verlichting volgens NEN 1010, en bouwb sluit afd. 6.1 Dat wil z ggen dat er zonder toestemming geen openbaarmaking ild Des ? Poj cd ide tel  
- aantrede > 0.185 mtr. * Aansluitpunten telefoon en CAI i ov rleg = betonwand
- vri e ruimte tp.V. bovenste trede min. 0.80 X 0.80 mtr.

Waar nodig de binnend uren vrij van de Moer i.v.m, ventilatie en vermenigvuldiging mag plaat i de

- trap/vide/bakkonhekken hoog 1 mtr,
E n en and r volg ns gegevens To t ng Bouwbesluit " Doorvoeringen door de begane grondwoeren dienen luch D  installateur is verantwoordelijk voor de uitvo ing van de installatie
De totale kozijnconstructies in de thermische schil uit te voeren dicht te worden uitgevoerd en de engineering hie van, conform de uitgangspunten die zijn ? Getekend:

met vertikale spijlen tussenafstand 6 0.10 mtr.vanaf Moer tot 0.7 mtr. +Mo r met een warmtedoorgangscoëfficent van maxmaal 1.65 W/m’ K * De plaats en het aantal noodoverlop n bij platte dak n dient
< 0.20 mtr. boven 0.7 mtr. +voer

opgenomen in de toetsing bouwbesluit en op tekening. = houtskeletbouw

volgens bouwb sluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) door de constructeur te worden bepaald, en te voldoen aan de NEN 6702
- langs muurzijde leun ngen

Het op tekening aangeg ven leidingyerloop is sl chts ter indicatie
Warmte-weerstand van de uitwendige sche dingsconstructie * Bij toepassing van vloerverwa ming di nen de peilmaten in het k Voor de exacte maatvoeringen van de aang g ven kozijnen, Q r.m. = niet ioniserende (optische) rookmelder   ? Onderdee: Situatie

- hoogte trap < 4.00 mt ?
volgens bouwb sluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) eventue l te worden aangepast deur n, indekngen b dkam r en keuken, e.d. volgens NEN 2SS5 " 14-279

" Alle noodtrappen dienen te vold en aan tabel 2.33 * Alle maatvoeringen di nen voor aanvang van de bouw door de denen uitvoeringstekeningen te worden gemaakt
T:  F: 

* Toegangsdeuren tot woning verbliffs  toilet  b druimtes, " Besch rming tegen geluid van buiten, beperking van galm en aannemer cq- de opdr chtgever te worden g contr leerd In geval van het cons ateren van nuisthed /of het afwijken ? Datum: 17-01-2018
vrije doorgang van 0.85 2.30 mt volgens bouwbeslurt afd. 4.4 geluidwering tussen ruimten volgens bouwbesluit afd. 3.1, 3.3 en 3.4 * Alle const uctes volgens go dgekeurde be ekeningen) en tekeni ge ) van de aangeleverde geg vens dient de uitvoere de artij hie van

" Het bouwwerk dient m.b.  vuchtroutes te voldoen aan het bouwbesluit afd. 2.12 * Installaties dienen qua geluidsnivo te voldoen aan bouwb sluit afd, 3.2 melding te maken bij de directie q. de opd acht ve

" Eventuele brandmeldinstallatie / ont uimingsinstallat e volgens ? Gewjzigd: ? 3
bouwbeslut afd. 6.5 en 6.6 en bijlage 1 (brandmeldinstallat es)

" Bestrijding van brand volgens bouwbesluit afd, 6,7 en 6.8
© BUILDING DESIGN ARCHITECTUUR BV
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* HET BOl
* Bij even! * Indien vereist dient in het bouwwerk een toegankelijkheidssector aanwezig * Daglicht volgens NEN 2057 en het bouwbesluit afd. 3.11 * MAT RIALEN- EN KLEURENSCH MA

Ten gevolge van de geldende normen (Bouwbesluit, Dubo, e.d.) = gevelmetselwerk / schoon metselwerk
heeft de te zijn volgens bouwbesluit artikel 4.21 *

* *
Veiligheidsbeglazingen dienen uitgevoerd te worden volgens NEN 3569 kunnen er bij het uitwerken van het definitieve ontwerp (bij uitbreidingen: nieuw metselwerk)

Het gehi Hoogteverschil tpv. 1 toegangsdeur van het bouwwerk t.o.v. * Aansluitmogelijkheden t.b.v. gas, water, elektra, telefoon en
PAARDENS AL  &  

wijzigingen plaatsvinden
15871985 MATERIALEN: KLEUREN: 

* De weer het aansluitende terrein < 0.02 mtr. volgens bouwbesluit art. 4.27 CAI in de meterruimte volgens bouwbesluit afd. 6.2 * Aangezien de op tekening aangegeven situatietekening met = binnenwanden / - binnenspouwbladen
* gevels gevelsteen grijs

aan de t *
* Het gehele bouwwerk regen en vochtwerend uitvoeren Netto afmetingen meterruimte 0.35x0.75 mtr, vlgs. NEN 2768 erfgrenzen en bouwblok gegenereerd zijn uit een door externe schaal: 1:100 ?  Opdrachtgever:

Het bou * Wering van vocht volgens bouwbesluit art. 3.23 en NEN 2778: * De plaats en afmeting van de meterkast in overleg met gemeente partijen aangeleverde onderlegger kunnen er derhalve geen = vuilwerk gevelbekleding eiken naturel gelakt
volgens

* - toiletruimte wandtegels (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr. c.q. nutsbedrijven. rechten aan worden ontleend
Trappen - badruimte wandtegels (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr extra t.p.v. douche / bad

* Aansluitpunten gas volgens NEN 1078 en bouwbesluit afd. 6.2 * ?  Formaat:
De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de keuze van voegwerk cement grijs A0+  

> 0.80 mtr. (over een lengte van 3.00 mtr.) hoogte min. 2.10 mtr. * Aansluitpunten koud en warm water volgens NEN 1006 toe te passen materialen en de hierbij behorende consequenties = lichte scheidingswand   (O)
- vrije > 2.10 mtr. - toilet- en badruimte: vloertegels (o.g.) het b b sluit afd. 6.3 * Voor alle gegevens van Building Design geldt het auteursrecht. 

* dakbedekking dakplaten antraciet
< 0.210 mtr. * Projectleider: tel.: 

Benodigde ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.6 Aansluitpunten elektra/verlichting volgens NEN 1010, en bouwbesluit afd. 6.1 Dat wil zeggen dat er zonder toestemming geen openbaarmaking
> 0.185 mtr. * Waar nodig de binnendeuren vrij van de vloer i.v.m. ventilatie * Aansluitpunten telefoon en CAI in overleg en vermenigvuldiging mag plaatsvinden = betonwand

* kozijnen
*

hout antraciet Building Design
- vrije min. 0.80 x 0.80 mtr. Een en ander volgens gegevens Toetsing Bouwbesluit Doorvoeringen door de begane grondvloeren dienen lucht De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatie ARCHITECTUUR

* De totale kozijnconstructies in de thermische schil uit te voeren dicht te worden uitgevoerd en de engineering hiervan, conform de uitgangspunten die zijn ramen hout antraciet Getekend:

met 0.10 mtr.vanaf vloer tot 0.7 mtr. +vloer * = houtskeletbouw
< 0.20 mtr. boven 0.7 mtr. +vloer met een warmtedoorgangscoëfficient van maximaal 1.65 W/m2K De plaats en het aantal noodoverlopen bij platte daken dient opgenomen in de toetsing bouwbesluit en op tekening.

- langs
volgens bouwbesluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) door de constructeur te worden bepaald, en te voldoen aan de NEN 6702 Het op tekening aangegeven leidingverloop is slechts ter indicatie

* deuren eiken
*

naturel gelakt
* Warmte-weerstand van de uitwendige scheidingsconstructie Bij toepassing van vloerverwarming dienen de peilmaten in het werk Voor de exacte maatvoeringen van de aangegeven kozijnen, O  r.m. = niet ioniserende (optische) rookmelder   ?  Onderdeel: Gevels, plattegronden • Werknr.

< 4.00 mtr. volgens bouwbesluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) eventueel te worden aangepast deuren, indelingen badkamer en keuken, e.d. volgens NEN 2555
* kozijnen staal antaciet T:  F: 14-279

* Alle
Alle maatvoeringen dienen voor aanvang van de bouw door de dienen uitvoeringstekeningen te worden gemaakt

* * Bescherming tegen geluid van buiten, beperking van galm en aannemer cq. de opdrachtgever te worden gecontroleerd * In geval van het constateren van onjuistheden en/of het afwijken 
* raamdorpels aluminium antaciet

www.buildingdesign.nl Datum: 17-01-2018

geluidwering tussen ruimten volgens bouwbesluit afd. 3.1, 3.3 en 3.4 Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en) van de aangeleverde gegevens dient de uitvoerende partij hiervan
vrije

* * Installaties dienen qua geluidsnivo te voldoen aan bouwbesluit afd. 3.2 melding te maken bij de directie c.q. de opdrachtgever
Het t

hwa's zink naturel Gewijzigd: a: 13-02-2018 •  Blad:
* 1c

kader rondom raam aluminium wit b: 19-03-2018

* c: 22-03-2018
boeien aluminium wit
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1 Projectomschrijving

1.1 Inleiding

Het bedrijf van initiatiefnemer is een bestaande paardenhouderij aan de Delmaweg 8 te Geesteren, 
gemeente Tubbergen. Het bedrijf houdt volwassen paarden (K1.100) en paarden in opfok (K2.100).

Op 23 mei 2019 heeft de provincie Overijssel een Wnb-vergunning verleend voor het vestigen van een
paardenhouderij aan de Delmaweg 8 te Geesteren. Hoewel de Wnb-vergunning onherroepelijk is
geworden (in 2019) kan de initiatiefnemer nog geen gebruik maken van de WNb-vergunning aangezien
het bestemmingsplan is voorzien van de bestemming Wonen. De bouw van de paardenstal etc. en het
gebruik van de gronden als paardenhouderij is niet toegestaan.

Met een buitenplanse afwijking wordt van het bestemmingsplan afgeweken om de paardenhouderij toe
te staan en de bedrijfsgebouwen te kunnen bouwen. De Wnb-vergunning vormt de basis voor het plan 
en word  één op één overgenomen n het plan (en ingevolge de urisprudent e behoudt een 
onherroepelijke natuurvergunning op basis van de passende beoordeling haar rechtsgevolg).

De huidige Wnb vergunning is enkel e summier, omdat niet alle act viteiten zijn meegenomen
(transportbewegingen, stationair draaiende motoren etc.). Middels deze aanvraag wordt de Wnb- 
vergunning d.d. 23 mei 2019 geactualiseerd zodat deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

1.2 Locatie

De activiteit vindt plaats op de locatie aan de , kadastraal bekende gemeente Tubbergen 
sectie K nummer 9447. De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Tubbergen.

Figuur: Topografische kaart met de igging van de initiatie!locatie

West-Geesteren

ierweg

fi Geesteren
N748

II

Weitemanslanden C[

N746

Bron: ruimte jke plannen

1



Figuur: Luchtfoto van de initiatie!locatie

en

/ A

L ■

Bron: Slagboom en Peeters
L

De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Tubbergen. De locatie ligt op enkele honderden 
meters ten zuiden van de bebouwde kom van Geesteren. Op deze locatie wordt een paardenhouderij 
geëxploiteerd.

1.3 Vigerende vergunning
De inrichting beschikt over een rechtsgeldige Wet Natuurbeschermingsvergunning (WNb) d.d. 23-05
2019. Deze vigerende WNb-vergunning is onherroepelijk en heeft betrekking op onderstaande 
diercategorieën en dieraantallen:

Natuurbeschermingsvergunning
23-5-2019

maximale emissie drempelwaarde 
160,1

Bedrijfstotaal 160,1

BEH 
Kolom A, 

B of C nr stal
emissie 

punt RAV code omschrijving stalsysteem diercategorie # dieren
kg NH3 / 

dier totaal NH3

NVT 1 1 K 1.100 volwassen paarden (3 jaar en 
ouder) paarden 18 5 90

NVT 2 2 K 2.100 paarden in opfok jonger dan 3 
jaar) paarden 31 2,1 65

NVT 2 2 K 1.100 volwassen paarden (3 jaar en 
ouder) paarden 1 5 5
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1.4 Aangevraagde situatie
Aangevraagde vergunning:

maximale emissie drempelwaarde 
160,1

Bedrijfstotaal 160,1
BEH 

Kolom A, 
B of C nr stal

emissie 
punt RAV code omschrijving stalsysteem diercategorie # dieren

kg NH3 / 
dier totaal NH3

NVT 1 1 K 1.100 volwassen paarden (3 jaar en 
ouder) paarden 18 5 90

NVT 2 2 K 2.100 paarden in opfok jonger dan 3 
jaar) paarden 31 2,1 65

NVT 2 2 K 1.100 volwassen paarden (3 jaar en 
ouder) paarden 1 5 5

conclusie
Een nieuwe tekening van de aangevraagde situatie is bijgevoegd. Uit de bijgevoegde Aerius 
berekeningen blijkt dat er bij deze aanvraag sprake is van intern salderen. De aanvraag levert geen 
verslechtering van de kwaliteit van de habitats of een significante verstoring van de soorten op.
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2 Intern- en extern transport

2.1 Inleiding
In de uitspraken ABRvS 1 juli 2020 (2020:1528), ABRvS 9 september 2020 (2020:2170) en ABRvS 18 
november 2020 (2020:2760) behoren interne- en externe verkeersbewegingen en daarmee de 
bijbehorende stikstofemissie of -depositie tot de vergunde en aangevraagde activiteiten. Conform 
uitspraak zijn zaken in beeld gebracht. Mogelijk blijkt in de toekomst dat er nog meer factoren 
beoordeeld moeten worden. We vragen vergunning voor dit agrarische bedrijf met alle daarmee 
samenhangende normaal gangbare factoren en effecten.

2.2 Intern transport
Op jaarbasis verbruikt het bedrijf 1.000 liter dieselolie. Dit geldt zowel voor de vergunde als voor de 
aangevraagde situatie.

Voor onderstaande tabel geldt: het aantal draaiuren stationair is gerekend met 30% zoals in de 
'Instructie gegevens-invoer voor AERIUS Calculator2020’ is aangegeven als gemiddelde. De 
cilinderinhoud is berekend door het aantal kW te delen door 20, zoals ook is aangegeven in de 
'Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator2020’.

Mobiele werktuigen in de vergunde én aangevraagde situatie________
Soort 
werktuig Bouwjaar PK kW

Cilinder 
inhoud

Draaiuren per 
jaar

Traktor 1988 60 44 2,20 350

2.3 Extern transport
Hieronder de onderbouwing van de transportbewegingen. Vergunde en aangevraagde situatie staan 
gelijk aan elkaar.

Licht verkeer: gemiddeld 20 auto’s per dag (klanten, dierenarts, hoefsmid etc.)
Zwaar verkeer: gemiddeld 2 vrachtwagens per dag

Bij deze aanvraag is er van uitgegaan dat 6 dagen per week transportbewegingen plaats vinden.

2.4 Stationair draaiende motoren
Op het bedrijf zullen vrachtwagens manoeuvreren en tijdens het lossen/laden mogelijk stationair lopen. 
Het zwaar verkeer is ongeveer 30 minuten aanwezig zijn op het bedrijf. Het lichtverkeer manoeuvreert 
en/of draait ongeveer 5 minuten stationair.

Conform 'Rekeninstructie stationaire emissies wegverkeer’ versie augustus 2021 zijn onderstaande 
rekensommen opgesteld. Conform rekeninstructie is wegtype 'stad stagnerend’ aangehouden en er 
wordt uitgegaan van een snelheid van 12 km/h. Voor de vergunde situatie is uitgegaan van de 
emissiewaarden uit 2019 en voor de aangevraagde situatie de emissiewaarden voor 2022.

per jaar Per jaar
6240Enkel licht verkeer

Enkel zwaar verkeer
6240

624 624

Jaar 2021 2019
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Stationair draaiende motoren 2019 (emissiewaarden 2019)

Licht verkeer vergund 2019
NOx 6240 * (5/60) * 5,0376 = 2.619,55 gram
NH3 6240 * (5/60) * 0,2652 = 137,90 gram

Zwaar verkeer vergund 2019
NOx 624 * (30/60) * 111,1488 = 34.678,43 gram
NH3 624 * (30/60) * 0,9144 = 285,29 gram

NOx totaal 2019: 2.619,55 + 34.678,43 = 37.297,98 /1.000 gram = 37,30 kg NOx
NH3 totaal 2019: 137,90 + 285,29 = 423,19 /1.000 gram = 0,42 kg NH3

Stationair draaiende motoren aanvraag (emissiewaarden 2022)

Licht verkeer aanvraag
NOx 6240 * (5/60) * 4,0784 = 2.120,77 gram
NH3 6240 * (5/60) * 0,2204 = 114,61 gram

Zwaar verkeer aanvraag
NOx 624 * (30/60) * 91,5372 = 28.559,61 gram
NH3 624 * (30/60) * 0,9156 = 285,67 gram

NOx totaal aanvraag: 2.120,77 + 28.559,61 = 30.680,38 /1.000 gram = 30,68 kg NOx
NH3 totaal aanvraag: 114,61 + 285,67 = 400,28 /1.000 gram = 0,40 kg NH3
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3 Onderbouwing parameters Aerius-berekening

3.1 Gegevens vergunde situatie

Gebouw 
nummer

Manier van 
ventileren

Emissiepunt 
hoogte

1 ongeforceerd 1,5 m
2 ongeforceerd 1,5 m

3.2 Gegevens aangevraagde situatie

Gebouw 
nummer

Manier van 
ventileren

Emissiepunt 
hoogte

1 ongeforceerd 1,5 m
2 ongeforceerd 1,5 m
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^armers FarmConsult 
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4 Stookinstallaties

4.1 Cv-ketel

Voor de uitstoot van NOx bij CV ketels is uitgegaan dat 1 Gigajoule (GJ) overeenkomt met 31,6 m3 
aardgas. Door daarna de uitkomst te vermenigvuldigen met 56 g NOx per GJ geeft dit een totale 
hoeveelheid g NOx, wat overeenkomt met kg NOx per jaar.

Stookinstallatie Hoeveelheid Type Stikstofuitstoot per jaar
CV 1 5.000,0 m3 aardgas 8,86 kg Nox per jaar
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Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of 
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de 
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel 
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

: e
S.. 8

8

1

■ Overzicht
■ Samenvattingsituaties
■ Resultaten
■ Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via:
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



Projectberekening

AERIUS
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon Stal Rom Vermunt V.O.F.

Inrichtingslocatie ,
 

Activiteit
Omschrijving   beoogd

Toelichting berekening beoogde situatie

Berekening
AERIUS kenmerk S2AbeGP an5x

Datum berekening 10 februari 2022,14:34

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx

aanvraag - Beoogd 2022 0,2 ton/j < 0,1 ton/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

aanvraag - Beoogd Springendal & Dal
3.837,87 mol/ha/j 5675468

van de Mosbeek

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 1.148,05 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,06 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

S2AbeGPran5x (10 februari 2022) 2/7



Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

aanvraag (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

O 
□ 
(9
O 
O

Landbouw | Stalemissies | Bron 1

Landbouw | Stalemissies | Bron 2

Anders... | Anders... | wegverkeer stationair

Energie | Energie | cv

Mobiele werktuigen | Landbouw | intern transport

n Verkeersnetwerk

Emissie NH3 Emissie NOx

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j

< 0,1 ton/j <0,1 ton/j

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j < 0,1 ton/j

< 0,1 ton/j < 0,1 ton/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000

gebieden.

Slagharen

Dedemsvaart

O ef
HVec

meler veld

5 bronnen

Hul!

Almelo

Bor ner br oek

Holten
Hengelo

Delden

I

L ochem Haaksberg

10 km 5
Neede

Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlij n

Habitatrichtlij n 
Grootste afname van depositie

Vogelrichtlij n Niet bepaald Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanvraag" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha 
gekarteerd)

Hoogstetotale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste

depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname
(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Totaal 1.148,05 3.837,87 1.148,05 0,06 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha 

gekarteerd)
Hoogste 
totale 
depositie 
(mol/ha/jr)

Met toename 
(ha 
gekarteerd)

Grootste 
toename 
(mol/ha/jr)

Met afname 
(ha 
gekarteerd)

Grootste 
afname 
(mol/ha/jr)

Engbertsdijksvenen 
(40)

625,99 2.070,62 625,99 0,06 0,00 0,00

Springendal & Dal 
van de Mosbeek 
(45)

149,58 3.837,87 149,58 0,04 0,00 0,00

Achter de Voort, 
Agelerbroek & 
Voltherbroek (47)

75,12 2.116,43 75,12 0,01 0,00 0,00

Landgoederen
Oldenzaal (50)

74,63 2.088,44 74,63 0,01 0,00 0,00

Vecht- en Beneden- 
Reggegebied (39)

73,17 2.420,19 73,17 0,01 0,00 0,00

Wierdense Veld (43) 53,47 2.139,06 53,47 0,01 0,00 0,00

Bergvennen & 
Brecklenkampse 
Veld (46)

45,92 2.330,71 45,92 0,01 0,00 0,00

Sallandse
Heuvelrug (42)

22,06 2.048,72 22,06 0,01 0,00 0,00

Dinkelland (49) 10,49 1.936,84 10,49 0,01 0,00 0,00

Lemselermaten (48) 8,10 2.019,03 8,10 0,01 0,00 0,00

Borkeld (44) 6,42 2.047,05 6,42 0,01 0,00 0,00

Lonnekermeer (51) 3,10 1.997,68 3,10 0,01 0,00 0,00
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aanvraag, Rekenjaar 2022

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bronl
Locatie 245803,492561
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r Ki. 100 - overige 0.1
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 18 NH3 5 - ’.
volwassen paarden (3jaaren ouder))

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bron 2
Locatie 245752,492565
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r
K2.100 - overige 2
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 31 NH3 2,1 - ’
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

ff
KI. 100 - overige 201
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 1 NH3 5 - ’.
volwassen paarden (3 jaar en ouder))

(9 Anders... | Anders...

Wijze van ventilatie N iet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Naam wegverkeer Uittreedhoogte 1,0 m NOx <0,1 ton/j
stationair Warmteinhoud 0,000 MW NH3 <0,1 ton/j

O Energie | Energie

Naam CV Uittreedhoogte 5,0 m
Locatie 245770,492565 Uittreeddiameter 0,2 m
Wijze van ventilatie Geforceerd Temperatuur NaN°C
Temporele Variatie Standaard Profiel Emissie

Industrie Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0 m/s

NOx <0,1 ton/j
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(9 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam intern transport NOx <0,1 ton/j
NH3 <0,1 ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlueverbruikStof Emissie

trekker Stage-I, <=2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1000 l/j 350 u/j NOx <0,1 ton/j

NH3 <0,1 ton/j

Disclaimer

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

Reken basis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie
Database versie

2021.0.2 20220128 2eee9c6138=---- ----
2021 2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 
https://www. aeri us. n 1/

S2AbeGPran5x (10 februari 2022) 7/7
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CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoer en 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of 
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de 
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel 
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

: e
S.. 8

8

1

■ Overzicht
■ Samenvattingsituaties
■ Resultaten
■ Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



rojectberekening

AERIUS
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon Stal Rom Vermunt V.O.F.

Inrichtingslocatie ,
 

Activiteit
Omschrijving   verschilberekening

Toelichting verschilberekening 2019 - aanvraag

Berekening
AERIUS kenmerk RbUT6LTwuJFZ

Datum berekening 10 februari 2022,14:32

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx

23-5-2019 - Referentie 2022 0,2 ton/j < 0,1 ton/j

aanvraag - Beoogd 2022 0,2 ton/j < 0,1 ton/j

Resultaten Hoogste depositie Hexagon Gebied

23-5-2019 - Referentie

aanvraag - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

RbUT6LTwuJFZ (10 februari 2022) 2/10
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aanvraag (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

O 
□ 
(9
O 
O

Landbouw | Stalemissies | Bron 1

Landbouw | Stalemissies | Bron 2

Anders... | Anders... | wegverkeer stationair

Energie | Energie | cv

Mobiele werktuigen | Landbouw | intern transport

n Verkeersnetwerk

Emissie NH3 Emissie NOx

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j

< 0,1 ton/j <0,1 ton/j

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j < 0,1 ton/j

< 0,1 ton/j < 0,1 ton/j

RbUT6LTwuJFZ (10 februari 2022) 3/10



Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

23-5-2019 (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

O 
□ 
(9
O 
O

Landbouw | Stalemissies | Bron 1

Landbouw | Stalemissies | Bron 2

Anders... | Anders... | wegverkeer stationair

Energie | Energie | cv

Mobiele werktuigen | Landbouw | intern transport

n Verkeersnetwerk

Emissie NH3 Emissie NOx

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j

< 0,1 ton/j <0,1 ton/j

< 0,1 ton/j

<0,1 ton/j < 0,1 ton/j

< 0,1 ton/j < 0,1 ton/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelastestikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

Habitatrichtlij n Grootste afname van depositie

Geesteren

Vriezenveenseweg

LutkebergLutkeberg

poolsweg

VA
Geesterseveldweg

5 bronnen

CD 
3 
*

3
03

AchterpOolswé,

c
§
0

500 m

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, ©) 
Habitatrichtlijn V 

Niet bepaald $
Grootste toename van depositie

9 Hoogstetotaledepositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "aanvraag" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha 
gekarteerd)

Hoogstetotale Met toename Grootste Met afname (ha Grootste

depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname
(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RbUT6LTwuJFZ (10 februari 2022) 6/10
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aanvraag, Rekenjaar 2022

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bronl
Locatie 245803,492561
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r Ki. 100 - overige 0.1
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 18 NH3 5 - ’.
volwassen paarden (3 jaar en ouder))

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bron 2
Locatie 245752,492565
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL- Aantal Stof EmissiefactorReductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r
K2.100 - overige 2
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 31 NH3 2,1 - ’
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

ff
KI. 100 - overige 201
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 1 NH3 5 - ’.
volwassen paarden (3 jaar en ouder))

(9 Anders... | Anders...

Wijze van ventilatie N iet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Naam wegverkeer Uittreedhoogte 1,0 m NOx <0,1 ton/j
stationair Warmteinhoud 0,000 MW NH3 <0,1 ton/j

O Energie | Energie

Naam CV Uittreedhoogte 5,0 m
Locatie 245770,492565 Uittreeddiameter 0,2 m
Wijze van ventilatie Geforceerd Temperatuur NaN°C
Temporele Variatie Standaard Profiel Emissie

Industrie Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0 m/s

NOx <0,1 ton/j
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(9 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam intern transport NOx <0,1 ton/j
NH3 <0,1 ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlueverbruikStof Emissie

trekker Stage-I, <=2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1000 l/j 350 u/j NOx <0,1 ton/j

NH3 <0,1 ton/j

RbUT6LTwuJFZ (10 februari 2022) 8/10
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23-5-2019, Rekenjaar 2022

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bronl
Locatie 245803,492561
Wijze van ventilatie Niet geforceerd 
Temporele Variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Warmteinhoud 0,000 MW

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r KI. 100 - overige 0.1
huisvestingssystemen (Paarden; Overig 18 NH3 5 - ’.
volwassen paarden (3 jaar en ouder))

O Landbouw | Stalemissies

Naam Bron 2 Uittreedhoogte 1,5 m NH3 <0,1 ton/j
Locatie 245752,492565 Warmteinhoud 0,000 MW
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele Variatie Dierverblijven

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL- Aantal Stof Emissiefactor Reductie Emissie
code dieren (kg/dier/j)

r K2.100 - overige
<0,1 
ton/j

huisvestingssystemen (Paarden;
paarden in opfok (jonger dan 3 jaar))

Overig 31 NH3 2,1

r KI. 100 - overige 
huisvestingssystemen (Paarden; 
volwassen paarden (3 jaar en ouder))

Overig 1 NH3 5
<0,1 
ton/j

(9 Anders... | Anders...

Wijze van ventilatie N iet geforceerd 
Temporele Variatie Continue Emissie

Naam wegverkeer Uittreedhoogte 1,0 m NOx <0,1 ton/j
stationair Warmteinhoud 0,000 MW NH3 <0,1 ton/j

O Energie | Energie

Naam CV Uittreedhoogte 5,0 m
Locatie 245770,492565 Uittreeddiameter 0,2 m
Wijze van ventilatie Geforceerd Temperatuur NaN°C
Temporele Variatie Standaard Profiel Emissie

Industrie Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0 m/s

NOx <0,1 ton/j
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(9 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam intern transport NOx <0,1 ton/j
NH3 <0,1 ton/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlueverbruikStof Emissie

trekker Stage-I, <=2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 1000 l/j 350 u/j NOx <0,1 ton/j

NH3 <0,1 ton/j

Disclaimer

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

Reken basis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie
Database versie

2021.0.2 20220128 2eee9c6138=---- ----
2021 2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie: 
https://www. aeri us. n 1/

RbUT6LTwuJFZ (10 februari 2022) 10/10



Bijlage Aerius berekening beoogde situatie
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Bijlage Aerius verschilberekening (vergund-beoogd)
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Bijlage Plattegrondtekening aangevraagde situatie
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Provincie Overijssel

 
Telefoon 
Fax 
overijssel.nl

Stal  KvK 51048329

  IBAN 

 Inlichtingen bij
 

telefoon 

Zaaknummer 5144964

Datum Kenmerk Bijlagen Uw brief Uw kenmerk

23.05.2019 2019/0163229

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte  ,

U heeft een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming - Natura 2000- 
gebieden (verder Wnb - Natura 2000-gebieden) bij ons ingediend. Deze hebben wij op 6 november 2018
ontvangen. De aanvraag betreft het in werking hebben van een paardenhouderij aan de  in
Geesteren. In deze brief geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij verlenen u een vergunning voor het in werking hebben van een paardenhouderij aan de  
in Geesteren. De motivering voor ons besluit is in bijlage 2 (overwegingen) en bijlage 3 (bijlage AERIUS
Register ) weergegeven.

De volgende stukken van de aanvraag maken onderdeel uit van dit besluit:
• Berekening AERIUS Register (AERIUS kenmerk R Q7ywxXbfkE, bijlage 3);
• technische tekeningen beoogde situatie vergunningaanvraag van 17 januari 2018, werknr. 14-279, 

blad 3, ons kenmerk 2019/0094970;
• technische tekeningen beoogde situatie vergunningaanvraag van 17 januari 2018, laatst gewijzigd op

22 maart 2018, werknr. 14-279, blad 1c, ons kenmerk 2019/0094974.

De definitieve vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Voorschriften
Wij verbinden aan de vergunning voorschriften. Deze zijn in bijlage 1 weergegeven.

EDO-kenmerk 2018/0502068
Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

Datum berekening 7 december 2018 met AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE

D t din



Vergunning Wet natuurbescherming

Ontwikkeling moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd
Naast de voorschriften gelden tevens de uitgangspunten uit de beleidsregel Natuur voor de toedeling van
de vrij beschikbare ontwikkelruimte ( ). Daarin is onder andere vastgelegd dat het project of de
andere handeling, waarvoor ontwikkelruimte is toegedeeld, binnen twee jaar moet zijn gerealiseerd of
verricht. De termijn van twee jaar gaat lopen op het moment dat het besluit onherroepelijk is.
Als het project of de andere handeling niet binnen die termijn (volledig) is gerealiseerd of verricht kunnen
Gedeputeerde Staten de vergunning intrekken of wijzigen. De bevoegdheid hiertoe is vastgelegd in het
Besluit natuurbescherming, in combinatie met onze beleidsregel

Leges
U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd . De verschuldigde leges voor
dit besluit bedragen € 817,00.

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u

eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde
grondslagen.

Vragen
Heeft u vragen? Belt u dan met , te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038
499 95 38. Schr jft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook
het zaaknummer Z-HZ_WNB-2018-004398 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of
opmerking reageren.

Met vriendelijke groet, 

teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

Bijlage Voorschriften

Bijlage 2 Overwegingen bij het besluit

Bijlage 3 Bijlage bij het besluit, AERIUS Register, kenmerk RrQ4ywxXbfkE

Afschriften
Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:
• Burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen;
•  Agrarisch, bouw- en milieuadvies, .

Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 5 juli 2016 met kenmerk 2016/0176578
Art. 2.7, vierde lid, Besluit natuurbescherming i.c.m. art. 2.2.2, tweede lid van de Beleidsregel Natuur.
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Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.
U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

• u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend, 
Of:

• het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft
ingediend,
Of:

• u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten
opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist
besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen .

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:
1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift

zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de 

datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.
1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067,  .
2. Met een axber cht. Het axnummer  
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier

vind u op www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de
hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor
vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: .

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?
Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende
gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een 
zogeheten 'voorlopige voorzieningþÿ �� aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u
gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u
een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het
hierboven genoemde telefoonnummer.
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BIJLAGE 1 - VOORSCHRIFTEN

Moet u volgens voorschriften iets melden of contact opnemen met het bevoegd gezag? Geeft u dan altijd
aan dat het gaat om de Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden, de naam van de locatie van het
bedr jf en ons kenmerk van dit besluit. Daarmee is direct duidelijk voor welk deel van de organisatie de
melding of uw verzoek bestemd is. Het meldpunt is bereikbaar via de telefoon onder nummer 038 425 24
23 of via het e-mailadres .

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Op het bedrijf mogen maximaal de volgende diercategorieën en aantallen aanwezig zijn binnen de
daa voor aangegeven stallen en stalsystemen:

Aangevraagde diercategorieën en stalsystemen:

Stalnr Diercategorie Aantal dieren Rav-code

Stal 1 Paarden; volwassen paarden (3 jaar 18 K 1.100

en ouder)

Stal 2 Paarden; paarden in opfok (jonger 31 K 2.100

dan 3 jaar)

Paarden; volwassen paarden (3 jaar 1 K 1.100

en ouder)
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Bijlage 2 - Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit 
opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen 
zijn als volgt opgebouwd:

A WEERGAVE VAN DE FEITEN.................................................................................................................. 6

A1 Vergunningaanvraag........................................................................................................... 6

A1.1 Projectomschrijving...............................................................................................6

A1.2 Periode......................................................................................................................6
A1.3 Onderliggende documenten................................................................................ 6

A1.4 Aanvullende gegevens..........................................................................................6

A2 Bevoegdheid..........................................................................................................................6

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd...................................................6

A3 Procedure...............................................................................................................................6
A3.1 Overeenstemming andere provincie..................................................................6

A3.2 Adviesverzoek aan gemeente..............................................................................7

A3.3 Relevante overige besluiten................................................................................ 7

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden.............................................................................7

A4.1 Wettelijke regels................................................................................................... 7

A4.1.1 Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)...............................................7

A4.2 Provinciaal beleid.................................................................................................. 8

A4.2.1 Omgevingsverordening Overijssel 2017...........................................................9

A4.2.2 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017.................................................................9

A5 Vergunningplicht............................................................................................................... 10
B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN................................................................................................10

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden......................................................  10

B1.1 Uitgangspunten aanvraag................................................................................. 10

B1.2 Effecten stikstofdepositie op gebieden opgenomen in het PAS................ 11

B1.3 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 - agrarische activiteiten.................. 11

B1.4 Effect op gebieden die niet zijn opgenomen in het PAS........................... 12

B1.5 Toetsing aan overige vereisten....................................................................... 12

B1.6 Eindconclusie toetsing....................................................................................... 12
C SLOTCONCLUSIE................................................................................................................................... 12

BIJLAGE 3 - Bijlage bij besluit - AERIUS Register (kenmerk RrQ4ywxXbfkE)........... 14
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A WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 Vergunningaanvraag

A1.1 Projectomschrijving
U vraagt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aan voor het 
onderdeel Natura 2000-gebieden. Voor uw bedrijf is niet eerder een natuurvergunning verleend. De 
aanvraag betreft een nieuwe activiteit, zodat geen sprake is van bestaand gebruik.

Een overzicht van de aangevraagde situatie is in bijlage 36 als situatie 1 weergegeven.

A1.2 Periode
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A1.3 Onderliggende documenten
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:
• aanvraagformulier;
• gedateerde en ondertekende machtiging;
• projectomschrijving;
• technische tekening beoogde situatie van 17 januari 2018, laatst gewijzigd op 22 maart 2018;
• AERIUS Calculator, berekening van 6 november 2018 met AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE.

A1.4 Aanvullende gegevens
Wij hebben uw aanvraag op 6 november 2018 om 23:36 uur ontvangen. Er zijn geen aanvullende 
gegevens gevraagd.

A2 Bevoegdheid

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd
De aangevraagde activiteiten vinden (hoofdzakelijk) plaats op het grondgebied van Overijssel. De 
activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit 
natuurbescherming7. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel bevoegd tot het 
nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

6 Document AERIUS Register, bijlage bij besluit, AERIUS kenmerk RrQ4ywxXbfkE
7 Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid
8 GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

Bij ons besluit nemen we tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee die buiten onze 
provinciegrens liggen. Het gaat daarbij om gebieden in andere provincies (Wnb, art. 1.3, derde lid) en/of 
buiten Nederland.

A3 Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de 
relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) 
van toepassing verklaard8 voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

A3.1 Overeenstemming andere provincie
De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van stikstofdepositie vanuit 
uw bedrijf hebben uitsluitend invloed op Natura 2000-gebieden die op ons grondgebied liggen. 
Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig.
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A3.2 Adviesverzoek aan gemeente
Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tubbergen
gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te
reageren.

Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

A3.3 Relevante overige besluiten
Wij wijzen u erop, dat er ook andere besluiten nodig zijn, voordat u de voorgenomen activiteiten uitvoert. 
Voor zover wij weten gaat het om de volgende besluiten:

Naam wet en van toepassing zijnde artikel Bevoegd bestuursorgaan en adres

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gemeente Tubbergen

artikel 2.1 Contactadres: ,  
Wet natuurbescherming, onderdeel soorten Provincie Overijssel

contactadres: ,   
e-mail: 

Uw aanvraag omvat fysieke ingrepen op uw bedrijf, zoals bouwactiviteiten. Het is niet uit te sluiten dat u

tijdens de uitvoering te maken krijgt met beschermde soorten. In uw aanvraag geeft u hierover geen
informatie. Wij wijzen u erop dat u mogelijk ook een ontheffing nodig heeft van de verbodsbepalingen
voor soorten uit de Wnb (art. 3.1 tot en met 3.10). Wij zijn vanaf 1 januari 2017 ook voor dat onderdeel
bevoegd. Als u denkt dat u ook een ontheffing moet hebben kunt u contact met ons opnemen
(natuurtelefoon .

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf
beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

A4.1 Wettelijke regels
Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van
de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.
Naast de Wnb zijn tevens het Besluit natuurbescherming (titel 2.2) en de Regeling natuurbescherming
(hoofdstuk 2) van belang. Daarin zijn de regels voor de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof
opgenomen.

A4.1.1 Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS)
In de Wnb ligt de wettelijke grondslag voor een programmatische aanpak verankerd. Het landelijke
Programma Aanpak Stikstof (verder het PAS) is daar een voorbeeld van.

Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te
scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. De aanpak voorziet er in dat telkens
voor een periode van zes jaar een programma wordt vastgesteld dat concrete maatregelen bevat om de
stikstofdepositie terug te dringen, negatieve effecten van stikstof te voorkomen en waar nodig
natuurherstel te realiseren. Het vastgestelde PAS bevat twee sporen. Het ene spoor voorziet in landelijke
brongerichte maatregelen die de emissie van stikstof reduceert. Het tweede spoor bestaat uit de
gebiedspecifieke natuurherstelmaatregelen die leiden tot een verbetering van de veerkracht van de
Natura 2000-gebieden.
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Door (eerder) vastgesteld beleid is er sprake van een trendmatige daling van stikstofdepositie. Hierdoor
biedt het PAS ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000- 
gebieden. Deze zogenaamde depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. 
Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte
stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft (Besluit natuurbescherming, titel 2.2). Het overige gedeelte
van de depositieruimte is beschikbaar als 'ontwikkelingsruimte' voor (deels prioritaire) projecten en
andere handelingen. On wikkelingsruimte wordt in toedelingsbesluiten toegekend. Dat kan onder andere
in een vergunning op grond van de Wnb (art. 2.7, tweede lid) of een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ontwikkelingsruimte en feitelijk gebruik
Voor bestaande projecten en andere handelingen kan alsnog vergunning worden verleend als deze aan
enkele voorwaarden voldoen Er kan toestemming worden verleend voor stikstofdepositie boven de
grenswaarde die ten hoogste feitelijk werd veroorzaakt vóór 1 januari 2015. Meer in het bijzonder gaat
het om stikstofdepositie die in één kalenderjaar in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december
2014 ten hoogste werd veroorzaakt. Deze depositie moet wel passend zijn binnen de kaders van een
milieuvergunning die geldend was op 1 januari 2015. Met deze feitelijke stikstofdepositie is rekening
gehouden in het PAS. Deze gegevens hebben mede als uitgangspunt gediend voor de passende
beoordeling, die voor het PAS is opgesteld. Hierdoor is voor deze activiteiten toedeling van
ontwikkelingsruimte niet nodig.

Projecten en andere handelingen, die leiden tot een toename van stikstofdepositie boven de grenswaarde, 
hebben voor de uitvoering een vergunning nodig. In de vergunning kan het bevoegd gezag
ontwikkelingsruimte toedelen. Voor de bepaling van de benodigde ontwikkelingsruimte zijn in de 'Regeling
natuurbescherming' de uitgangspunten weergegeven. Aanvullend aan deze uitgangspunten hebben
provincies regels opgesteld voor de toedeling van vrije ontwikkelingsruimte, het zogenoemde .

Programma aanpak stikstof is passend beoordeeld
Het PAS is passend beoordeeld. De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel
(bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses. Voor elk Natura 2000-gebied, dat in het
programma is opgenomen, is zo'n gebiedsanalyse opgesteld. De gebiedsanalyses vormen de ecologische
onderbouwing dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn)
gerealiseerd worden. Bovendien blijkt hieruit dat dit samen kan gaan met ontwikkelingsruimte voor
economische ontwikkelingen. In de gebiedsanalyses is verzekerd dat door de uitvoering van een
gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen
verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze
beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarden van 2014. In deze achtergrondwaarden zijn alle
voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige
concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN).
In deze passende beoordeling is vastgesteld dat uitvoering van het programma geen risico vormt voor de
instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, opgenomen binnen het PAS

A4.2 Provinciaal beleid
Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in onze Omgevingsvisie. De regels, die daaruit
voortkomen, zijn vastgelegd in onze Omgevingsverordening (hoofdstuk 7). Daarnaast maken de
voorwaarden in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 onderdeel uit van ons toetsingskader. In
onderstaande paragrafen zijn alleen de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

Art. 2.4, vijfde lid, Regeling natuurbescherming
Wij bedoelen hiermee zowel een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan wel een op 1 januari 2015 geldende melding Activiteitenbesluit, 
vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de Hinderwet.
Programma aanpak stikstof 2015 - 2021, gewijzigd na partiële herziening op 18 december 2017, bijlage 2
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A4.2.1 Omgevingsverordening Overijssel 2017
In onze omgevingsverordening hebben wij het weiden van vee vrijgesteld van vergunningplicht. Dit
geldt ook voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.

De vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten is een voortzetting van de bestaande
landelijke vrijstelling, zoals die was neergelegd in artikel 3a van het Besluit Vergunningen
Natuurbeschermingswet 1998. De vrijstelling ziet op het weiden van alle soorten vee en het op of in de
bodem brengen van meststoffen: dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en kunstmest.

In het programma aanpak stikstof 2015-2021 is rekening gehouden met de stikstofdepositie als gevolg
van bestaande beweiding en bemesting. Rekening houdend met de uit te voeren maatregelen stellen we
vast dat deze depositie niet leidt tot verslechtering van de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitats en
leefgebieden van soorten in de Natura 2000-gebieden die in het programma zijn opgenomen. Een
verslechtering van de kwaliteit van habitats door beweiding of bemesting treedt niet op.

A4.2.2 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Toedeling ontwikkelingsruimte PAS voor 
In onze beleidsregel hebben wij voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte
( ) aan projecten en andere handelingen regels vastgesteld. Het betreft een set van
gezamenlijke provinciale beleidsregels voor de verdeling van deze ontwikkelingsruimte. De regels hebben
tot doel om de toedeling ontwikkelingsruimte eenvoudig en eerlijk uit te voeren. Verder voorkomen ze dat
enkele aanvragers in één keer de beschikbare ontwikkelingsruimte verbruiken. Bovendien moeten de
regels voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat tussen provincies.

Aanvragen voor ontwikkelingsruimte toetsen we aan de volgende beleidsregels (art. 2.2.2):
1. Per PAS-programmaperiode wordt bij een toestemmingsbesluit aan een activiteit niet meer dan 3

mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld. De uitgifte van maximaal 3
mol N/ha/jr geldt alleen voor hexagonen waar sprake is van een overbelasting aan stikstof of een
dreigende overbelasting Er is sprake van een dreigende overbelasting als de achtergronddepositie
nog slechts 70 mol N/ha/jr of lager is onder de kritische depositiewaarde van het betreffende habitat
of leefgebied. Voor landbouw, industrie, infrastructuur of voor het gebruik van gemotoriseerd
voertuigen voor wedstrijden geldt deze waarde in cumulatie met eerdere gemelde of vergunde
activiteiten voor hetzelfde bedr jf binnen één PAS-programmaperiode.

2. De activiteit, waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld, moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. 
Daarbij geldt als starttijdstip de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden. Na twee jaar
kunnen wij het vastgestelde toestemmingsbesluit (gedeeltelijk) intrekken of wijzigen. Als het om een
omgevingsvergunning gaat kunnen wij het college van burgemeester en wethouders verzoeken het
toestemmingsbesluit (gedeeltelijk) in te trekken of wijzigen.

3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte geldt een landelijke volgorde van ontvangst van een 
volledige en ontvankelijke aanvraag. Bij binnenkomst via de post geldt het tijdstip van 12.00 uur.

Extra regels bij agrarische activiteiten
Aanvullend aan deze landelijke regels hebben we in de beleidsregel twee extra regels opgenomen. Deze
regels zijn opgenomen om te voorkomen dat ontwikkelruimte oneigenlijk wordt gebruikt en niet
beschikbaar is voor andere ondernemers. De aanvullende regels zijn:
1. er wordt geen toestemming verleend voor de oprichting, vervanging of uitbreiding van 

dierenverblijven van landbouwhuisdieren als de emissiewaarde per dierplaats van dat
huisvestingsysteem hoger is dan vermeld in het Besluit emissiearme huisvesting

Provinciaal blad, nummer 1927, gepubliceerd op 28 april 2017

Besluit van 25 oktober 2016 met kenmerk 2016/0298482, inwerkingtreding op 1 anuar  2017. Titel 2.2 en 2.3

Besluit van 18 uli 2017 met kenmerk 2017/0270317, inwerkingtreding op 1 september 2017

Beleidsregel Natuur Overijssel 2017, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.2
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2. Wij delen alleen ontwikkelruimte toe als de emissiewaarde per dierplaats van de aangevraagde 
huisvestingsystemen van landbouwhuisdieren lager of gelijk is aan de waarde in het Besluit 
emissiearme huisvesting .17

16 Besluit houdende regels ter beperking van de emissie uit huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren, inclusief 
Bijlage 1

17 Besluit houdende regels ter beperking van de emissie uit huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren, inclusief 
Bijlage 1

18 Besluit van 18 april 2017 met kenmerk 2017/0117725
19 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, eerste lid.
20 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, tweede lid.
21 Besluit natuurbescherming, artikel 2.12, zevende lid.
22 http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen .

Deze aanvullende regels passen we toe op aanvragen die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend18. Ze 
zijn alleen van toepassing als er sprake is van bouw of verbouw van dierverblijven, waar het Besluit 
emissiearme huisvesting op van toepassing is.

A5 Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij 
uitsluitend om effecten door de uitstoot van stikstofhoudende gassen (ammoniak).

Bij effecten door stikstofhoudende gassen is het artikel over de vrijstelling van de vergunningplicht (Wnb, 
art. 2.9, vijfde lid) belangrijk. De uitwerking van dat artikel is opgenomen in het Besluit 
natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.
In hoofdstuk 2 van het Besluit natuurbescherming is aangegeven dat het verbod, bedoeld in art. 2.7, 
tweede lid, niet van toepassing is als een project of andere handeling de grenswaarde van 1 mol stikstof 
per hectare per jaar niet overschrijdt19. Deze algemene grenswaarde wordt verlaagd naar 0,05 mol 
stikstof per hectare per jaar als blijkt dat voor een hectare van een stikstofgevoelig habitat nog 5% of 
minder van de depositieruimte voor grenswaarden beschikbaar is20. Voor prioritaire projecten en 
projecten die alleen invloed hebben op gebieden die geen onderdeel zijn van het PAS blijft de 
grenswaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar gelden21.

Van de Natura 2000-gebieden waarop uw bedrijf invloed heeft is voor meerdere gebieden de grenswaarde 
aangepast naar 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. Deze aanpassing per gebied is in de Staatscourant 
gepubliceerd. Voor de datum van deze aanpassing verwijzen wij naar de website van BIJ1222.
De berekening in AERIUS van de beoogde situatie toont aan dat de depositie die uw activiteit veroorzaakt 
boven de grenswaarde ligt. Hierdoor is voor die activiteit een vergunning nodig.

Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing 
moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden

B1.1 Uitgangspunten aanvraag

Nieuwe situatie
Er is sprake van een nieuwe situatie waarvoor niet eerder een toestemming op basis van de Wnb of 
omgevingsvergunning met een VVGB Natura 2000-gebieden is verleend. U heeft een berekening in 
AERIUS Calculator (versie 2016L) gemaakt van de beoogde situatie. De depositie door deze beoogde 
situatie is tevens de benodigde ontwikkelruimte. Uit deze berekening blijkt dat de beoogde situatie leidt 
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tot een depositie boven de grenswaarde. Hieruit volgt dat voor deze situatie een vergunning nodig is op
basis van de Wnb.

B1.2 Effecten stikstofdepositie op gebieden opgenomen in het PAS
De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en
soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in
het PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze
toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor het PAS is opgesteld. De
gebiedsanalyses zijn integraal onderdeel van deze beoordeling.
In de passende beoordeling van het PAS wordt geconcludeerd dat kan worden uitgesloten dat de
natuurlijke kenmerken van de betreffende Natura 2000-gebieden worden aangetast. Deze conclusie is
gebaseerd op:
• het oordeel van de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen het PAS. Daarin 

is er wetenschappelijk gezien geen twijfel, dat, met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte
en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met het PAS, de instandhoudingsdoelstellingen
voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald
en dat behoud is geborgd;

• een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering 
van de depositie ten opzichte van de situatie zonder programma;

• de vaststelling dat het programma ook voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat de
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen;

• de vaststelling dat ingeval nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van 
adequate monitoring tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het PAS hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de
passende beoordeling van dit programma.

Binnen het PAS vormen, naast de bronmaatregelen, de herstelmaatregelen een belangrijke pijler. Om de
uitvoering van de herstelmaatregelen in de eerste PAS-periode te verzekeren hebben wij een akkoord
gesloten met de provinciale partners over de uitvoering van PAS-maatregelen. Op 23 april 2014 hebben
Provinciale Staten van Overijssel een besluit genomen over de totale financiering van de Ontwikkelopgave
Ecologische Hoofdstructuur met daarin alle Natura 2000/PAS-maatregelen. Daarbij is de conclusie
getrokken dat de totale opgave haalbaar en betaalbaar is inclusief beheer.
Met het akkoord en het besluit van Provinciale Staten van Overijssel is de uitvoering van de maatregelen
geborgd. Met de uitvoering van deze herstelmaatregelen voorkomen we dat de kwaliteit van de
stikstofgevoelige habitattypen verslechtert.

Gelet hierop zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend voor de beoogde
activiteit en de daarbij behorende stikstofdepositie. Voor deze ontwikkeling is ontwikkelingsruimte nodig. 
In de bijlage AERIUS Register (zie bijlage 3) is de benodigde ontwikkelingsruimte weergegeven. De claim
op ontwikkelingsruimte hebben we getoetst aan onze 'Beleidsregel Natuur Overijssel 2017, toedeling
ontwikkelingsruimte PAS Overijssel 2015, ’. We hebben vastgesteld dat de gevraagde
ontwikkelingsruimte de maximum hoeveelheid binnen één PAS-periode niet overschrijdt. De gevraagde
ontwikkelingsruimte is beschikbaar en kunnen we toedelen.
De beoogde ontwikkeling moet, in overeenstemming met onze beleidsregel, binnen twee jaar nadat dit
besluit onherroepelijk is geworden, zijn gerealiseerd. Als de toegekende ontwikkelruimte niet of slechts
gedeeltelijk is gebruikt kunnen wij de natuurvergunning wijzigingen of intrekken

B1.3 Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 - agrarische activiteiten
In onze beleidsregel is opgenomen dat vergunningaanvragen voor agrarische bedrijven, met een claim op
ontwikkelingsruimte, moeten voldoen aan de emissiewaarden, zoals weergegeven in het Besluit

De grondslag hiervoor is het Besluit natuurbescherming, art. 2.7, vierde lid in samenhang met onze Beleidsregel
Natuur, art. 2.2.2, tweede lid
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emissiearme huisvesting. Dit geldt voor projecten, waarbij sprake is van oprichting, vervanging of
uitbreiding van een dierenverblijf.

De aanvraag betreft onder andere de bouw van een nieuwe stal voor paarden. Voor paarden zijn geen
maximale emissiewaarden in het Besluit opgenomen.

B1.4 Effect op gebieden die niet zijn opgenomen in het PAS
De passende beoordeling van het PAS-programma geldt alleen voor gebieden die zijn opgenomen in het
programma. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in het PAS. Gebieden, waar geen
stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten aanwezig zijn, zijn buiten het PAS gelaten. 
Hetzelfde geldt voor gebieden waar de achtergrondwaarde voor stikstofdepositie meer dan 70 mol N/ha/jr
lager is dan de kritische depositiewaarde (verder KDW) van de aanwezige habitats of leefgebieden van
soorten. Stikstofdepositie leidt in deze gebieden niet tot beperkingen voor het behoud of de ontwikkeling
van één of meerdere doelstellingen. Er zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk in verband met
stikstofbelasting.

De grenswaarde en het Besluit natuurbescherming gelden wel voor deze gebieden. Doordat deze
gebieden echter geen ontwikkelingsruimte kennen, wordt de grenswaarde hiervoor nooit verlaagd. Als
een activiteit een effect boven de grenswaarde heeft op één van deze gebieden geldt voor die activiteit
wel de vergunningplicht.

Uit de AERIUS-berekening bij de aanvraag blijkt dat de stikstofdepositie door de activiteiten geen Natura
2000-gebied beïnvloedt die buiten het PAS is gelaten.

B1.5 Toetsing aan overige vereisten
Op basis van de Wnb houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en
cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.
Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid
Wnb.

B1.6 Eindconclusie toetsing
De aangevraagde situatie past binnen de wettelijke en beleidsmatige regels. Er is ontwikkelingsruimte
nodig. Daarbij is er geen sprake van een overschrijding van het beleidsmatige maximum voor het
toekennen van ontwikkelingsruimte. Uit de berekening in AERIUS Register blijkt dat deze ook beschikbaar
is.
Op basis van deze overwegingen zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning voor de beoogde
situatie met bijbehorende stikstofdepositie kan worden verleend.

B2 Zienswijzen

B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze
Het ontwerpbesluit heeft van 5 april 2019 tot en met 17 mei 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen binnengekomen.

C SLOTCONCLUSIE

Er zijn geen belemmeringen om de aangevraagde vergunning voor uw bedrijf op de locatie  
in Geesteren te verlenen. De claim op ontwikkelingsruimte past binnen de kaders van onze beleidsregel. 
De ontwikkelingsruimte is beschikbaar en kan worden toegekend.

Wnb, artikel 1.10, derde lid.
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Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend. Om de kwaliteit van habitats te borgen 
worden aan de vergunning voorschriften verbonden.
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* HET BOUWEN DIENTTE GESCHIEDEN CONFORM HET BOUWBESLUIT 2012
" Bi) eventuele tegenstrijdigheden tussen de Toetsing Bouwbesluit en de tekeningen, Indien vereist dient in het bouwwerk een to gankelijkheidssector aanwezig " Daglicht volgens NEN 2057 en het bouwbesluit afd. 3.11 Ten gevolge van de geldende norm n (Bouwbesluit, D b e.d.) 

heeft de Toetsing Bouwbesluit oorrang te zijn volg ns bouwbesluit artikel 4.21 * Veilgheidsb glazingen dienen uitgevoerd te worden volgens NEN 3569 kunnen er bij het uitwerken van het definiti ontw
= gevelmetselwerk i schoon metselwerk

* Het g hele bouwwerk dient muis- en ratwerend te zijn Hoogteverschil tpv. 1 toegangsde r an het bouw erk t.o * Aansluitmogelijkheden t.b.V. gas, water, elektra, telefoon n wijzigingen plaatsvinden
(bij uitbreidingen: nieuw metselwerk) PAARDENSTAL  & 

" De weerstand van bouwconstructies tegen bezwijken bij b and di nt te voldoen het aansluitende terrein < 0,02 mt  olgens b wb s uit ar  4.27 CAI in de meterruimte olgens b uwbesluit afd. 6.2
aan de eisen van het bouwbesluit afd. 2.2 en aan NEN-EN 1990

Aangezien de op tekening aangegeven situatietekening met = binnenwanden / - binnenspouwbaden
Het gehele bouwwerk reg n en vochtwerend uitvoer n * Netto afmetingen meterruimte 0.35x0.75 mt  Mgs. NEN 2768 schaal: 1:100 Opdrachtgever:

* Het bouwwerk dient te worden vervaardigd uit rook- en brandveilige materialen
erfgrenzen en bouwblok g genere rd zijn uit een doo externe ? ?

Wering van vocht volgens bouwbesluit art. 3.23 en NEN 2778: " D  plaats n afm ting van d et ka t i l t t
volgens het bouwbesluit afdeli g 2.9

partijen aangeleverde onderlegger kunn n er derhalv g n

* Trappen, traphekken, videhekken volgens bouwbesluit afd. 2.3, 2.5 en tabel 2.33
- toiletruimte wandtegels (0.9.) hoogte min. 1.20 mtr. C.Q. nutsbedrijven. rechten aan wo den ontle nd = vuilwerk   &   
- badruimte wandtegels (0.9.) hoogte min. 1.20 mtr extra t.p.v. douche I bad * Aansluitpunten gas volgens NEN 1078 en bouwbesl it afd. 6.2

- br dte t ap > 0.80 r. De bouwkundig aannemer Is verantwoordelijk voor de keuze van ? Formaat: Al
(over e n l ngte van 3.00 mtr.) hoogte min. 2.10 mtr. " Aansluitpunben koud en wa m ater volgens NEN 1006

- vri e dooroophoogte > 2.10 r. toe te passen materialen en de h erbi beho e de s q t e
- toilet- en badruimte: Woertegels (o.g.) en het bouwbesluit afd. 6.3

• e IID  = lichte scheidingswand   (O)
- opt ede < 0.210 r. Voor alle geg vens van Building D sig geldt h t ute ht. 

Benodigde ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en bouwb sluit afd. 3.6 * Aansluitpunten elektra/verlichting volgens NEN 1010, en bouwb sluit afd. 6.1 Dat wil z ggen dat er zonder toestemming geen openbaarmaking ild Des ? Proj cdeider: tel  
- aantrede > 0.185 mtr. * Aansluitpunten telefoon en CAI i ov rleg = betonwand
- vri e ruimte tp.V. bovenste trede min. 0.80 X 0.80 mtr.

Waar nodig de binnend uren vrij van de Moer i.v.m, ventilatie en vermenigvuldiging mag plaat i de

- trap/vide/bakkonhekken hoog 1 mtr,
E n en and r volg ns gegevens To t ng Bouwbesluit " Doorvoeringen door de begane grondwoeren dienen luch D  installateur is verantwoordelijk voor de uitvo ing van de installatie
De totale kozijnconstructies in de thermische schil uit te voeren dicht te worden uitgevoerd en de engineering hie van, conform de uitgangspunten die zijn ? Getekend:

met vertikale spijlen tussenafstand 6 0.10 mtr.vanaf Moer tot 0.7 mtr. +Mo r met een warmtedoorgangscoëfficent van maxmaal 1.65 W/m’ K * De plaats en het aantal noodoverlop n bij platte dak n dient
< 0.20 mtr. boven 0.7 mtr. +voer

opgenomen in de toetsing bouwbesluit en op tekening. = houtskeletbouw

volgens bouwb sluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) door de constructeur te worden bepaald, en te voldoen aan de NEN 6702
- langs muurzijde leun ngen

Het op tekening aangeg ven leidingyerloop is sl chts ter indicatie
Warmte-weerstand van de uitwendige sche dingsconstructie * Bij toepassing van vloerverwa ming di nen de peilmaten in het k Voor de exacte maatvoeringen van de aang g ven kozijnen, Q r.m. = niet ioniserende (optische) rookmelder   ? Onderdee: Situatie

- hoogte trap < 4.00 mt ?
volgens bouwb sluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) eventue l te worden aangepast deur n, indekngen b dkam r en keuken, e.d. volgens NEN 2SS5 " 14-279

" Alle noodtrappen dienen te vold en aan tabel 2.33 * Alle maatvoeringen di nen voor aanvang van de bouw door de denen uitvoeringstekeningen te worden gemaakt
T:  F: 

* Toegangsdeuren tot woning verbliffs  toilet  b druimtes, " Besch rming tegen geluid van buiten, beperking van galm en aannemer cq- de opdr chtgever te worden g contr leerd In geval van het cons ateren van nuisthed /of het afwijken ? Datum: 17-01-2018
vrije doorgang van 0.85 2.30 mt volgens bouwbeslurt afd. 4.4 geluidwering tussen ruimten volgens bouwbesluit afd. 3.1, 3.3 en 3.4 * Alle const uctes volgens go dgekeurde be ekeningen) en tekeni ge ) van de aangeleverde geg vens dient de uitvoere de artij hie van

" Het bouwwerk dient m.b.  vuchtroutes te voldoen aan het bouwbesluit afd. 2.12 * Installaties dienen qua geluidsnivo te voldoen aan bouwb sluit afd, 3.2 melding te maken bij de directie q. de opd acht ve

" Eventuele brandmeldinstallatie / ont uimingsinstallat e volgens ? Gewjzigd: ? 3
bouwbeslut afd. 6.5 en 6.6 en bijlage 1 (brandmeldinstallat es)

" Bestrijding van brand volgens bouwbesluit afd, 6,7 en 6.8
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* HET BOl
* Bij even! * Indien vereist dient in het bouwwerk een toegankelijkheidssector aanwezig * Daglicht volgens NEN 2057 en het bouwbesluit afd. 3.11 * MAT RIALEN- EN KLEURENSCH MA

Ten gevolge van de geldende normen (Bouwbesluit, Dubo, e.d.) = gevelmetselwerk / schoon metselwerk
heeft de te zijn volgens bouwbesluit artikel 4.21 * Veiligheidsbeglazingen dienen uitgevoerd te worden volgens NEN 3569 kunnen er bij het uitwerken van het definitieve ontwerp 

* * (bij uitbreidingen: nieuw metselwerk)
Het gehi Hoogteverschil tpv. 1 toegangsdeur van het bouwwerk t.o.v. * Aansluitmogelijkheden t.b.v. gas, water, elektra, telefoon en 15871985 MATERIALEN: KLEUREN: PAARDENS AL  &  

wijzigingen plaatsvinden
* De weer het aansluitende terrein < 0.02 mtr. volgens bouwbesluit art. 4.27 CAI in de meterruimte volgens bouwbesluit afd. 6.2 * Aangezien de op tekening aangegeven situatietekening met = binnenwanden / - binnenspouwbladen gevels gevelsteen grijs

aan de t *
* Het gehele bouwwerk regen en vochtwerend uitvoeren * Netto afmetingen meterruimte 0.35x0.75 mtr, vlgs. NEN 2768 erfgrenzen en bouwblok gegenereerd zijn uit een door externe schaal: 1:100 ?  Opdrachtgever:

Het bou * Wering van vocht volgens bouwbesluit art. 3.23 en NEN 2778: * De plaats en afmeting van de meterkast in overleg met gemeente partijen aangeleverde onderlegger kunnen er derhalve geen = vuilwerk gevelbekleding eiken naturel gelakt
volgens

* - toiletruimte wandtegels (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr. c.q. nutsbedrijven. rechten aan worden ontleend
Trappen - badruimte wandtegels (o.g.) hoogte min. 1.20 mtr extra t.p.v. douche / bad

* Aansluitpunten gas volgens NEN 1078 en bouwbesluit afd. 6.2 * ?  Formaat:
De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor de keuze van

A0+  

> 0.80 mtr. (over een lengte van 3.00 mtr.) hoogte min. 2.10 mtr. * Aansluitpunten koud en warm water volgens NEN 1006
voegwerk cement grijs

toe te passen materialen en de hierbij behorende consequenties = lichte scheidingswand   (O)
- vrije > 2.10 mtr. - toilet- en badruimte: vloertegels (o.g.) het b b sluit afd. 6.3 * Voor alle gegevens van Building Design geldt het auteursrecht. dakbedekking dakplaten antraciet tel.: 

< 0.210 mtr. * Projectleider:
Benodigde ventilatie volgens NEN 1087, NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.6 * Aansluitpunten elektra/verlichting volgens NEN 1010, en bouwbesluit afd. 6.1 Dat wil zeggen dat er zonder toestemming geen openbaarmaking

> 0.185 mtr. * Waar nodig de binnendeuren vrij van de vloer i.v.m. ventilatie * Aansluitpunten telefoon en CAI in overleg en vermenigvuldiging mag plaatsvinden = betonwand kozijnen hout antraciet Building Design
- vrije min. 0.80 x 0.80 mtr. Een en ander volgens gegevens Toetsing Bouwbesluit * Doorvoeringen door de begane grondvloeren dienen lucht * De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de installatie ARCHITECTUUR

* De totale kozijnconstructies in de thermische schil uit te voeren dicht te worden uitgevoerd en de engineering hiervan, conform de uitgangspunten die zijn ramen hout antraciet Getekend:

met 0.10 mtr.vanaf vloer tot 0.7 mtr. +vloer * = houtskeletbouw
< 0.20 mtr. boven 0.7 mtr. +vloer met een warmtedoorgangscoëfficient van maximaal 1.65 W/m2K De plaats en het aantal noodoverlopen bij platte daken dient opgenomen in de toetsing bouwbesluit en op tekening.

- langs
volgens bouwbesluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) door de constructeur te worden bepaald, en te voldoen aan de NEN 6702 Het op tekening aangegeven leidingverloop is slechts ter indicatie

* deuren eiken
*

naturel gelakt
* Bij toepassing van vloerverwarming dienen de peilmaten in het werk Voor de exacte maatvoeringen van de aangegeven kozijnen, O  r.m. = niet ioniserende (optische) rookmelder   ?  Onderdeel: Gevels, plattegronden • Werknr.

< 4.00 mtr.
Warmte-weerstand van de uitwendige scheidingsconstructie
volgens bouwbesluit afd. 5.1, art. 5.3 (zie Toetsing Bouwbesluit) eventueel te worden aangepast deuren, indelingen badkamer en keuken, e.d. volgens NEN 2555

* kozijnen staal antaciet T:  F: 14-279
* Alle

Alle maatvoeringen dienen voor aanvang van de bouw door de dienen uitvoeringstekeningen te worden gemaakt
* aannemer cq. de opdrachtgever te worden gecontroleerd * In geval van het constateren van onjuistheden en/of het afwijken raamdorpels aluminium antaciet

www.buildingdesign.nl Datum: 17-01-2018
* Bescherming tegen geluid van buiten, beperking van galm en *

geluidwering tussen ruimten volgens bouwbesluit afd. 3.1, 3.3 en 3.4 Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en) van de aangeleverde gegevens dient de uitvoerende partij hiervan
vrije

* * Installaties dienen qua geluidsnivo te voldoen aan bouwbesluit afd. 3.2 melding te maken bij de directie c.q. de opdrachtgever
Het t

hwa's zink naturel Gewijzigd: a: 13-02-2018 •  Blad:
* 1c

kader rondom raam aluminium wit b: 19-03-2018

* c: 22-03-2018
boeien aluminium wit
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