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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
In het buitengebied van Fleringen, in de gemeente Tubbergen, ligt het historische landgoed Herinckhave. 
Landgoed Herinckhave betreft een opengesteld landgoed met een belangrijke recreatieve rol, onder andere 
vanwege de aanwezige recreatieve routes, de havezathe, de brandschop en de (voormalig beroepsmatige) 
boomgaard. Het landgoed draagt dan ook bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van de omgeving. 

Gewenst voornemen

Het voornemen is om ter plaatse van de voormalige boomgaard het oorspronkelijke biologisch telen van groente 
en fruit mogelijk te maken en deze locatie in de toekomst wellicht uit te breiden. Het voornemen dient ter 
versterking van het landgoed, ter verbreding van de activiteiten ter plaatse, als nieuwe economische drager van 
het landgoed. Wanneer de boomgaard wordt hersteld kan deze weer gaan functioneren als beroepsmatig 
teeltbedrijf.

Voor de verkoop en het bergen van de teelt (en de voor de teelt benodigde materialen) afkomstig uit de 
boomgaard is een passende locatie noodzakelijk. De wens is om hiervoor te midden van de boomgaard een 
authentieke Twentse landbouwschuur te realiseren. De cultuurhistorische en architectonische waarden van deze 
schuur sluiten zeer goed aan bij het Twentse landschap ter plaatse. Het voornemen is om de waardevolle schuur 
nabij de aanwezige recreatieve routes op het landgoed te realiseren, zodat deze ook goed zichtbaar is voor 
bezoekers van het landgoed.

Het voornemen wordt mogelijk gemaakt op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (hierna: KGO), 
waarbij aanvullend wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Met het voornemen wordt daarnaast 
bijgedragen aan de recreatieve belevingswaarde en de toeristische aantrekkelijkheid van het landgoed en de 
gemeente.

Planologische situatie

Op basis van het geldende bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' zijn boom-, sierteelt en overige  
opgaande teeltvormen ter plaatse van de boomgaard niet mogelijk, vanwege een gebiedsfunctieaanduiding die 
hier geldt. Tevens is het telen ter plaatse van een eventueel in de toekomst bij de boomgaard te betrekken 
perceel eveneens niet mogelijk, vanwege de ter plaatse geldende bos- en natuurbestemming. Tot slot is het niet 
mogelijk om de gewenste schuur te realiseren ter plaatse van de beoogde locatie, vanwege het ontbreken van 
bouwmogelijkheden ter plaatse van de geldende agrarische bestemming. Een bestemmingsplanherziening is 
noodzakelijk om het gewenste voornemen mogelijk te maken. 

De gebiedsaanduiding die het telen ter plaatse van de boomgaard niet toestaat moet ter plaatse worden 
verwijderd. Daarnaast moeten, met het oog op een eventuele uitbreiding van de boomgaard in de toekomst, de 
gronden ter plaatse van de bos- en natuurbestemming worden gewijzigd in een passende agrarische 
bestemming. Ter compensatie worden gronden met een agrarische bestemming gewijzigd in gronden met een 
bos- en natuurbestemming. Tot slot moeten de gronden ter plaatse van de beoogde locatie van de authentieke 
schuur worden gewijzigd in een passende bestemming met de noodzakelijke bouwmogelijkheden.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader, waarin wordt aangetoond 
dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is en in overeenstemming met een 
goede ruimtelijke ordening. 

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt op het landgoed Herinckhave in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, ten westen 
van de kern Fleringen. Het plangebied omvat een vijftal locaties, namelijk:

1. de locatie van de boomgaard inclusief de eventuele uitbreiding van de boomgaard;
2. de locatie voor de gewenste schuur binnen de boomgaard;
3. de locatie van de havezathe;
4. de locatie van de brandschop;
5. de locatie van de te wijzigen agrarische gronden naar gronden met een bos- en natuur bestemming.

Ter plaatse van de havezathe en de brandschop vinden geen ontwikkelingen plaats. Deze zijn enkel onderdeel 
van het plangebied aangezien de beoogde locatie voor de schuur planologisch aan deze locaties wordt 
verbonden.
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In afbeelding 1.1 is een topografische kaart opgenomen waarin de ligging van het plangebied (de rode cirkel) 
nabij de kern Fleringen is weergegeven. De ligging van het plangebied ten opzichte van de directe omgeving is in 
afbeelding 1.2 opgenomen (zie de rode omlijning).

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied nabij de kern Fleringen en de omgeving (Bron: ArcGIS)
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Afbeelding 1.2: Ligging van het plangebied in de directe omgeving (Bron: ArcGIS)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Buitengebied, Landgoed Herinckhave" bestaat uit de volgende stukken:

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

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

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" van de 
gemeente Tubbergen. Dit bestemmingsplan is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad van de gemeente 
Tubbergen vastgesteld. 

De relvante (dubbel)bestemmingen uit dit bestemmingsplan, die binnen het plangebied voorkomen, zijn (zie 
paragraaf 1.2 voor de nummering):

'Agrarisch - 1' (5);
'Agrarisch -2' (deel van 1);
'Bos - Natuur' (deel van 1);
'Wonen - Historische buitenplaats' (3 en 4);
'Waarde - Archeologie 2' (deel van 1 en 3);
'Waarde - Archeologie 3' (deel van 1, deel van 3, 4 en deel van 5) ;
'Waarde - Archeologie 4' (deel van 5);
'Waarde - Ecologie' (deel van 1 en 5).

Daarnaast komen op basis van het geldende bestemmingsplan binnen het plangebied de 'specifieke 
bouwaanduiding - monument', de functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde - landgoed', de 
gebiedsaanduiding 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan', de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - 
radarverstoringsgebied' en de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' voor.

Tevens geldt ter plaatse het bestemmingsplan 'Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen', dat is vastgesteld 
door de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen op 28 mei 2018. 

In afbeelding 1.3 is een uitsnede van het huidige bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" met het 
plangebied (de rode omlijning) weergegeven. In het kader van de gewenste ontwikkeling is dit bestemmingsplan 
het meest van belang.
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Afbeelding 1.3: Uitsnede bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.4.2  Beschrijving bestemmingen

Op basis van het geldende bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" heeft het plangebied onderstaande 
(dubbel)bestemmingen en aanduidingen.

De bestemming 'Agrarisch -1'

Deze gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling 
van de waarden van landgoederen, aangezien hierop tevens de aanduiding “specifieke vorm van waarde - 
landgoed” ligt. 

Hieraan ondergeschikt zijn onder meer hobbymatig agrarisch gebruik, nutsvoorzieningen, extensief dagrecreatief 
medegebruik, wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden en fiets- en 
wandelpaden toegestaan.

De bestemming 'Agrarisch -2'

Deze gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling 
van de waarden van landgoederen, aangezien hierop tevens de aanduiding “specifieke vorm van waarde - 
landgoed” ligt. 

Daarnaast zijn onder andere dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een ontvangstruimte ten behoeve van 
verkoop van wel en/of niet eigen en streekeigen producten vanaf de boerderij, rondleidingen, en dergelijke en 
het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen toegestaan. Hieraan ondergeschikt zijn onder 
meer hobbymatig agrarisch gebruik, nutsvoorzieningen, extensief dagrecreatief medegebruik, wegen, 
ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden en fiets- en wandelpaden toegestaan, 
evenals bij de bestemming behorende bedrijfsgebouwen en overkappingen en andere bouwwerken.

Het realiseren van gebouwen en overkappingen is uitsluitend binnen een bouwvlak en tot 1.000 m² uitbreiding 
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toegestaan. De bebouwing is uitsluitend voor de ter plaatse gevestigde agrarische bedrijvigheid en bedrijvigheid 
bedoeld. 

De bestemming 'Bos - Natuur'

Deze gronden zijn onder meer bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie en het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke waarden van de bos- en 
natuurgebieden. Tevens zijn de gronden bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
waarden van landgoederen, aangezien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde 
- landgoed”.

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. De bouwhoogte van andere 
bouwwerken mag ten hoogste 2,00 meter bedragen.

De bestemming 'Wonen - Historische buitenplaats'

De locaties met deze bestemming zijn met elkaar verbonden. 

De gronden zijn ondere andere bestemd voor het wonen in een historische buitenplaats al dan niet in combinatie 
met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mantelzorg, bed & breakfast, een 
landgoedwinkel, een landgoedcentrum en/of sociaal-culturele doeleinden. Ook zijn deze gronden onder meer 
bestemd voor de bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het landgoed en het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden.

Het aantal hoofdgebouwen mag per bestemmingsvlak ten hoogste het bestaande aantal bedragen en de 
oppervlakte van het hoofdgebouw mag ten minste en ten hoogste de bestaande oppervlakte bedragen. Ditzelfde 
geldt voor de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken.

Op deze bestemming ligt, op basis van de algemene bouwregels, tevens de 'specifieke bouwaanduiding - 
monument'. Waardoor deze gronden mede bestemd zijn voor de bescherming van monumenten. Voor het 
(ver)bouwen van bouwwerken, voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en voor 
werkzaamheden, is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed noodzakelijk. 

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - 
Archeologie 4'

Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud 
en de bescherming van de gebieden met (hoge en zeer hoge) archeologische waarden. 

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 100 m²/2.500 
m²/5.000 m² en dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning 
voor het bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad of dat de archeologische 
waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

De dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie'

Ter plaatse van de beoogde locatie van de gewenste schuur, een klein deel van de boomgaard en een deel van 
de bestaande woonbestemming (een deel van de brandschop) geldt de 'Waarde - Ecologie'. Deze gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland. 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt onder andere gerekend het 
gebruik van gronden voor boom- en sierteelt.

De gebiedsaanduiding 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan'

Voor het gehele plangebied geldt de gebiedsaanduiding 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan'. De 
gronden zijn mede bestemd voor het tegengaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, 
boomteelt, houtteelt of overige opgaande teeltvormen, niet zijnde boom- en sierteelt binnn de bouwpercelen.

De gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied'

Voor het hele gebied geldt de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied'. De gronden zijn 
mede bestemd voor het vrijhouden van een goed radarbeeld van het luchtruim. De bouw- of tiphoogte van 
bouwwerken mogen ten hoogste 115 m ten opzichte van NAP bedragen.

De gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied'

Ter plaatse van een deel van de bestaande woonbestemming (een deel van de brandschop) geldt de 
gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied'. 
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Deze gronden zijn mede bestemd voor het toelaten van verschillende functies naast elkaar, waarbij het 
bevorderen van de ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden, de realisatie van milieudoelen, en - waar 
mogelijk - van recreatief gebruik bovengeschikt is aan andere belangen. Functies anders dan intensieve 
veehouderij kunnen zich in deze gebieden ontwikkelen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
ontwikkeling van natuur, landschap en wonen.

1.4.3  Strijdigheid

Op basis van het geldende bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" is het gewenste voornemen niet 
mogelijk.

De gebiedsaanduiding die het telen ter plaatse van de, bestaande en al meer dan 100 jaar onafgebroken in 
gebruik zijnde, boomgaard niet toestaat moet ter plaatse worden verwijderd. Daarnaast moeten de gronden ter 
plaatse van de bos- en natuurbestemming worden gewijzigd in een bij de teelt passende agrarische 
bestemming,  zodat deze weer overeenkomt met het sedert meer dan 75 jaar onafgebroken feitelijk gebruik. 
Tevens moeten in het kader van de KGO agrarische gronden gewijzigd worden in gronden met een bos- en 
natuurbestemming. Tot slot moeten de gronden ter plaatse van de beoogde locatie van de schuur worden 
gewijzigd in een passende bestemming met de noodzakelijke bouwmogelijkheden.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader, waarin wordt aangetoond 
dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is en in overeenstemming met een 
goede ruimtelijke ordening. 

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige en gewenste situatie in het plangebied 
gegeven. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie 
Overijssel en de gemeente Tubbergen beschreven. In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en 
omgevingsthema's de revue en hoofdstuk 5 gaat in op de aspecten rondom het thema water. In de hoofdstukken 
6 en 7 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de economische 
uitvoerbaarheid. Tot slot gaat hoofdstuk 8 in op het vooroverleg. 
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Hoofdstuk 2  Huidige en gewenste 
situatie

2.1  Huidige situatie plangebied
Het plangebied bestaat uit meerdere locaties op het landgoed Herinckhave. Dit landgoed stamt uit de 14e eeuw 
en heeft vrijwel in zijn geheel de status van een rijksmonument. Het landgoed bevindt zich in het buitengebied 
van de gemeente Tubbergen, ten westen van de kern Fleringen. 

De ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving bestaat hoofdzakelijk uit agrarische gronden, bos en natuur 
en woonpercelen. 

Het landgoed beschikt over vele natuurwaarden, bos en (agrarische) natuur beslaan ruim driekwart van de totale 
oppervlakte. Daarnaast zijn ter plaatse routes voor wandelaars, fietsers en ruiters van het recreatienetwerk 
Twente aanwezig. Het landgoed levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de recreatieve mogelijkheden in de 
regio Twente. Ter plaatse van het landgoed zijn daarnaast onder andere een boomgaard, een havezathe, een 
brandschop, grachten, de Fleringer Molenbeek en een watermolen aanwezig. 

Het landgoed wordt aan twee zijden ontsloten, namelijk via twee wegen die uitmonden op de Oldenzaalseweg 
(N343) (noorden) en de Ootmarsumseweg (N349) (zuiden). 

De ligging van het plangebied ter plaatse van het landgoed Herinckhave is op een luchtfoto weergegeven in 
afbeelding 2.1, namelijk ter plaatse van de rode omlijning.

Afbeelding 2.1 Luchtfoto omgeving plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

Het plangebied op het landgoed bestaat uit vijf delen (zie ook paragraaf 1.2 van deze toelichting):
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1. Boomgaard:

De boomgaard (oostelijke deel) bestaat uit meerdere percelen en was tot het midden van de 20e eeuw, met 
ruim zes hectare, de grootste boomgaard van Twente. Er was destijds sprake van beroepsmatige exploitatie. 
Sinds circa 1955 is sprake van hobbymatige exploitatie.

Ter plaatse van de eventuele uitbreiding in de toekomst (westelijke driehoek) zijn de gronden bestemd als 'Bos - 
Natuur', echter is in de feitelijke situatie ter plaatse nauwelijks sprake van beplanting, met uitzondering van een 
aantal hoogstam perenbomen, enkele walnootbomen, enkele dennenbomen en een aantal struiken. De feitelijke 
situatie ter plaatse van dit deel is, in tegenstelling tot de gronden hieromheen, niet passend bij de bestemming. 

Het oostelijke deel van de boomgaard is bestemd als 'Agrarisch - 2'. Hier is in de feitelijke situatie sprake van 
percelen met fruitbomen die zijn aangeplant in 1916, in 1992 en in 2005. 

2. Twentse schuur: 

De beoogde locatie voor de gewenste schuur is gesitueerd te midden van een deel van de te herstellen 
boomgaard (aangegeven met de gestreepte omlijning).

3. Havezathe: 

De bestaande havezathe met binnenplaats en bijgebouwen (westelijke deel met bebouwing).

4. Brandschop: 

De bestaande brandschop, een karakteristieke schuur die vroeger diende als opslagruimte (noordelijke deel met 
bebouwing). 

5. Te wijzigen agrarische gronden naar gronden met een bos- en natuur bestemming:

Beplant gebied, behorend bij het casco (zie paragraaf 3.3.3 van deze toelichting), met de bestemming als 
'Agrarisch - 2'. De feitelijke situatie ter plaatse van dit deel is niet passend bij de geldende agrarische 
bestemming. 

2.2  Gewenste situatie plangebied

2.2.1  Algemeen

Het voornemen is om ter plaatse van de te herstellen boomgaard het (beroepsmatig) telen van groente en fruit 
mogelijk te maken. Als gevolg van het voornemen kan de boomgaard weer functioneren als teeltbedrijf. Hierbij 
wordt enkel gebruik gemaakt van biologische gewasbescherming, waardoor van het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen geen sprake is. Het voornemen maakt een nieuwe economische drager van het landgoed 
mogelijk en draagt bij aan landgoedversterking en de verbreding van de activiteiten ter plaatse. 

Ter plaatse van de boomgaard moet een functieaanduiding die het gewenste teeltgebruik niet toestaat worden 
verwijderd en moet ter plaatse van een deel van de boomgaard de bos- en natuurbestemming worden gewijzigd 
in een ter plaatse passende agrarische bestemming.

Voor de teeltopbrengst, de verkoop hiervan en de voor de teelt benodigde materialen is een passende locatie 
noodzakelijk. Met de realisatie van een authentieke en karakteristieke Twentse schuur kan binnen de te 
herstellen boomgaard in een dergelijke locatie worden voorzien. Hiervoor moet een deel van de agrarische 
gronden van een passende bestemming worden voorzien, in voorliggend geval een woonbestemming. 

Het voornemen wordt mogelijk gemaakt op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving , waarbij aanvullend 
wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt een landhek verplaatst en worden agrarische gronden, 
behorend bij het casco (zie paragraaf 3.3.3 van deze toelichting), omgezet in gronden met een bos- en 
natuurbestemming.

Het gehele voornemen draagt daarnaast bij aan onder andere de recreatieve belevingswaarde en de toeristische 
aantrekkelijkheid van het landgoed.

In onderstaande tekst worden de situering van de bebouwing de gewenste authentieke Twentse schuur en de 
aspecten verkeer en parkeren nader toegelicht.

2.2.2  Situering bebouwing

De oorspronkelijke beroepsmatige boomgaard wordt zoals reeds vermeld hersteld. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee delen, namelijk het deel ten oosten van de havezathe en het driehoekvormige deel in het 
zuidwesten van de havezathe. Het eerste deel (oosten) wordt direct gebruikt ten behoeve van de gewenste teelt. 
Het tweede deel (zuidwesten) dient als locatie voor eventuele uitbreiding van het eerste deel in de toekomst.

In het kader van het voornemen en ten behoeve van de KGO-ontwikkeling (zie paragraaf 3.3.2) is door de 
Erfontwikkelaar een lanschapsplan opgesteld. Deze is opgenomen in afbeelding 2.2. In bijlage 1 bij deze 
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toelichting is het gehele landschapsplan opgenomen.

Afbeelding 2.2 Landschapsplan schuur landgoed Herinckhave (Bron: De Erfontwikkelaar)

De locatie van de gewenste schuur in het eerste deel van de boomgaard is in samenspraak met het gemeentelijk 
Kwaliteitsteam bepaald. Deze locatie is, rekening houdend met een eventuele uitbreiding van de boomgaard ter 
plaatse van het tweede deel, de meest logische en geschikte locatie. Daarnaast is bij de positionering tevens 
rekening gehouden met de bezoekers die de lanen van het landgoed passeren, zij hebben goed zicht op de te 
realiseren karakteristieke schuur. De karakteristieke schuur is met de voorgevel in de richting van de weg 
geplaatst.

De schuur heeft wat functie betreft meer relatie met de watermolen op het landgoed dan met de havezathe, 
waardoor deze het beste in het verlengde van de watermolen en uit het zicht van de havezathe kan worden 
gebouwd. Doordat de schuur op de as over het midden van de watermolenbrug staat kan tevens het 
toegangshek naar een meer geschiktere locatie worden verplaatst, namelijk tot de boomgaard.

Op basis van bovenstaande is de ontwikkeling op het landgoed goed landschappelijk ingepast. Opgemerkt wordt 
dat de verplaatsing van het landhek een aanvullende investering betreft.
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2.2.3  Gewenste authentieke Twentse schuur

De te realiseren typische landbouwschuur uit begin 19e eeuw is nagenoeg gelijk aan een oorspronkelijke schuur 
die zich bevond op een Twents agrarisch erf, namelijk in de buurtschap Volthe (gemeente Dinkelland). Van 
oorsprong is de schuur dan ook zeer passend in het Twentse landschap ter plaatse.

Een impressie van de gewenste schuur is te zien in afbeelding 2.3.

Afbeelding 2.3 Impressie voorgevel van de landbouwschuur uit Volthe (Bron: Taco Bouwadvies)

De gewenste schuur beschikt over een oppervlakte van circa 130 m². Vanwege de vormgeving, gevelindeling en 
de bijzondere, complete en unieke detaillering is de schuur van cultuurhistorische en architectonische waarde. 
Dit is onder andere zichtbaar aan het metselwerk en de afwerking van de gevels. De waardevolle schuur levert 
hierdoor een positieve bijdrage aan het landgoed Herinckhave.

2.2.4  Verkeer en parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat als gevolg van een nieuwe ontwikkeling. 

Als gevolg van voorliggende ontwikkeling wordt eveneens geen forse toename van de parkeerbehoefte en de 
verkeersgeneratie verwacht. De gewenste teelt is hoofdzakelijk bedoeld ter versterking van de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde en toeristische aantrekkelijkheid van het landgoed en de verkoop en de 
opslag in de karakteristieke schuur staan hiervan in dienst. 

De verkoop is zeer kleinschalig en vergelijkbaar met 'verkoop aan huis'. De producten worden in de vorm van 
pakketten afgeleverd op vaste afleveradressen in de regio en daarnaast kunnen passerende recreanten 
producten kopen. Deze recreanten betreffen wandelaars en fietsers die in de huidige situatie reeds het landgoed 
bezoeken, de ontwikkeling heeft ten aanzien deze groep heeft dan ook geen extra toename van de 
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie tot gevolg.

De gemeente Tubbergen hanteert voor een berekening van de parkeerbehoefte de gemeentelijke 'Beleidsnotitie 
Bouwen en Parkeren'. In deze notitie zijn echter geen kencijfers opgenomen ten aanzien verkeersgeneratie. 
Hiervoor wordt van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het CROW 
gebruik gemaakt. 

De gemeente Tubbergen is een 'niet-stedelijke' gemeente en de locatie van het plangebied betreft 'het 
buitengebied'.
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Parkeerbehoefte

Voor de gewenste schuur, die dient als verkoop- en opslagvoorziening, wordt aangesloten bij de volgende 
vergelijkbare functies uit de gemeentelijke beleidsnotitie:

Woonwinkel (i.v.m. woonbestemming) = 1,95 parkeerplaatsen per 100 m² bvo (rest bebouwde kom, 
aangezien hiervoor geen kengetal is opgenomen voor het buitengebied);
Loods, opslag, bergplaats = 1,05 parkeerplaatsen per 100 m² bvo (rest bebouwde kom, aangezien hiervoor 
geen kengetal is opgenomen voor het buitengebied).

De oppervlakte van de schuur betreft circa 130 m², hiervan wordt maximaal 50 m² benut als winkelgedeelte en 
het overige aantal (maximaal 130 m²) als opslaggedeelte. Hierdoor is sprake van de volgende parkeerbehoefte:

Winkel = 1,95 x 0,5 (50 m²) = 0,975 parkeerplaatsen;
Opslag = 1,05 x 1,3 (80 m²) = 1,365 parkeerplaatsen.

Er is daarmee sprake van een geringe parkeerbehoefte van (0,975 + 1,365 =) 2,34 parkeerplaatsen. Aangezien 
de winkel zoals reeds gesteld geen extra parkeerbehoefte tot gevolg zal hebben kan binnen het voornemen met 
2 parkeerplaatsen aan de behoeften worden voldaan. Dit is tevens te zien in afbeelding 2.2. 

Gesteld wordt tevens dat het landgoed eveneens over voldoende extra ruimte beschikt om in een toename van 
de parkeerbehoefte te voorzien. 

Verkeersgeneratie

Voor de gewenste schuur, die dient als verkoop- en opslagvoorziening, wordt aangesloten bij de kengetallen van 
een functie uit de publicatie van het CROW met de meest vergelijkbare verkeersgeneratie, namelijk: een bedrijf 
arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf).

De reden hiervan is dat enkel sprake is van een toenemende verkeersgeneratie als gevolg van de opslag en het 
transport van de pakketten. Voor 100 m² bvo is sprake van gemiddeld 9,5 verkeersbewegingen. Voor het opslag 
deel van de schuur wordt met dit kengetal gerekend, dit leidt tot een toename van de verkeersgeneratie van: 9,5 
x 1,3 (130 m²) = 12,4 verkeersbewegingen.

Verwacht wordt dat dit geringe aantal nog lager zal zijn, aangezien de activiteiten ter plaatse vele malen 
kleinschaliger zijn dan de activiteiten van de functie waarmee in voorliggend geval is vergeleken. 

Het landgoed wordt tot slot via twee zijden ontsloten, namelijk op de Oldenzaalseweg (N343) in het noorden en 
op de Ootmarsumseweg (N349) in het zuiden. De betrokken wegen kunnen de verwachte geringe toename van 
de verkeersgeneratie naar verwachting zonder problemen opvangen.

2.2.4.1  Conclusie

De aspecten verkeer en beweging vormen geen belemmering voor dit plan.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

3.1.1.1  Algemeen

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en heeft de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits Aanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving vervangen. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere 
de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

3.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben 
decentrale overheden beleidsvrijheid.

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) NNN, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de 
Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

3.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd 
instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

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

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

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de 
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met 
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit). 

3.1.2  Toetsing aan het rijksbeleid

De SVIR laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De ontwikkeling raakt geen 
rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat, gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, geen sprake is 
van een 'stedelijke ontwikkeling' zoals in de Ladder voor duurzame verstedelijking is bedoeld.

Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling.

3.2  Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. Op 12 april 2017 
hebben Provinciale Staten van Overijssel de nieuwe Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken Kleur' en 
bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 mei zijn de nieuwe Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening in werking getreden.

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel (2017)

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

goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van woonmilieus (typen 
woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en kwalitatief);
versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke, cultureel, sociaal en 
economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking van leefbaarheid en diversiteit van het 
landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken, behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van 
identiteit;
veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen door te zorgen voor waterveiligheid, 
externe veiligheid en verkeersveiligheid;
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en doorstroming 
centraal staan. 

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel (2017)

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

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

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

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

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

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

In afbeelding 3.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 

Afbeelding 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

3.2.3.1  Of - Generieke beleidskeuzes

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

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

3.2.3.2  Waar - Ontwikkelingsperspectieven

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

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

3.2.3.3  Hoe - Gebiedskenmerken

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

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

3.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

3.2.4.1  Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' zijn een aantal artikelen uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Op deze artikelen zal hierna nader worden ingegaan. 

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Lid 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:

dat (her)benutting van bestaande erven en/of bebouwing in de Groene Omgeving in redelijkheid niet 
mogelijk is;
dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Het mogelijk maken van de gewenste vorm van het telen van groente en fruit, ter plaatse van de voormalige 
beroepsmatig en tegenwoordig hobbymatig geëxploiteerd boomgaard, legt geen extra ruimtebeslag op de 
groene omgeving. In de feitelijke situatie is reeds jaren sprake van een boomgaard op het landgoed.

De realisatie van de schuur op de agrarische gronden binnen de boomgaard legt daarentegen wel extra 
ruimtebeslag op de groene omgeving. Deze realisatie geschiedt in het kader van landgoedversterking en de 
verbreding van de activiteiten, ten behoeve van een nieuwe economische drager van het landgoed. Het 
(her)benutten van bestaande erven en/of bebouwing of het combineren met andere functies op bestaande erven 
is niet mogelijk, aangezien de schuur in dienst staat van boomgaardteelt ter plaatse en deze zich nabij de 
boomgaard op het landgoed moet bevinden. 

De realisatie van de schuur op de gewenste locatie is, zoals eerder vermeld, - tevens rekening houdend met een 
eventuele uitbreiding van de boomgaard - de meest logische en geschikte locatie. Ook heeft de schuur wat 
functie betreft meer relatie met de watermolen op het landgoed dan met de havezathe, waardoor deze het 
beste in het verlengde van de watermolen en uit het zicht van de havezathe kan worden gebouwd. Tot slot is 
deze locatie in het zicht van de bezoekers die de lanen van het landgoed passeren, waardoor zij goed zicht op 
hebben op de te realiseren karakteristieke schuur. 

Het initiatief is in overeenstemming met artikel 2.1.3 van de provinciale verordening.

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit

Lid 1
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In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de geldende 
gebiedskenmerken.

Lid 2

In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.

Lid 3

In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het 
ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd.

Lid 5

In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze de 
Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Uit het vervolg van dit hoofdstuk blijkt dat het voornemen bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken ter plaatse. Ook blijkt op welke wijze toepassing is gegeven aan het 
uitvoeringsmodel en dat wordt aangesloten bij het ontwikkelingsperspectief dat ter plaatse geldt. Tot slot wordt 
eveneens inzichtelijk gemaakt hoe de vier-lagenbenadering is toegepast en hoe de Catalogus Gebiedskenmerken 
is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing.

Dit brengt het initiatief in overeenstemming met artikel 2.1.5 van de provinciale verordening.

Artikel 2.1.6 Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Lid 1

Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen – met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1.3 en 
artikel 2.1.4 en het bepaalde in artikel 2.1.5 – voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van 
bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en/of maatschappelijke 
redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in 
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de 
omgeving.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Het realiseren van de schuur is noodzakelijk voor het verkrijgen van een nieuwe economische drager van het 
landgoed. Als gevolg van de realisatie in de Groene Omgeving worden geen waarden aangetast (zie ook toetsing 
aan artikel 2.7.3 in het vervolg van deze paragraaf). Tevens vindt compensatie plaats door middel van 
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving, hiervoor wordt verwezen naar het 
gemeentelijke KGO-beleid in paragraaf 3.3.2 van deze toelichting.

Het voornemen is in overeenstemming met artikel 2.1.6 van de provinciale verordening.

Artikel 2.7.3 Beschermingsregime (NNN) en 2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden (NNN)

Artikel 2.7.3 Beschermingsregime (NNN) 

Lid 1

Het beschermingsregime voor gebieden die op de kaart (als bedoeld in artikel 2.7.2 Werkingsgebied) zijn 
aangeduid als gebiedscategorie ‘Bestaand' wordt vastgelegd in een bestemmingsplan of in beheersverordening. 

Lid 2

Gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn aangeduid als ‘Bestaand' moeten een bestemming 
krijgen die uitsluitend is gericht op het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van deze gebieden.

Lid 4

Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden die op de kaart als bedoeld in artikel 2.7.2 zijn 
aangeduid als NNN (voorheen EHS) wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten 
mogelijk maken die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden.
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lid 6

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen aan de toelichting c.q onderbouwing van 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen die betrekking hebben op gronden die vallen binnen het NNN 
(voorheen EHS) en waaruit moet blijken op basis van welke gegevens, waarderingen en afwegingen tot 
vaststelling is besloten.

2.7.4 Afwijkingsmogelijkheden (NNN)

Lid 5

De gemeenteraad is bevoegd om bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor relatief kleinschalige 
ontwikkelingen binnen het NNN (voorheen EHS) af te wijken van het beschermingsregime zoals vastgelegd in 
artikel 2.7.3 mits is aangetoond en verzekerd dat deze wijziging:

a. de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast,
b. per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 

(voorheen EHS), of een vergroting van de oppervlakte van het NNN (voorheen EHS),
c. plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.7.3 en 2.7.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Het plangebied is deels aangewezen als 'Bestaand' gebied van het Natuurnetwerk Nederland. Hieraan zijn 
bepaalde voorwaarden verbonden (zie leden bovenstaand artikel 2.7.3 'Beschermingsregime'). Hiervan kan bij 
een relatief kleinschalige ontwikkeling worden afgeweken, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden (zie 
bovenstaand lid 5 artikel 2.7.4 'Afwijkingsmogelijkheden').

Bij kleinschalige ontwikkelingen kan gedacht worden aan de uitbreiding van of plaatsing van een bijgebouw bij 
een woning in het NNN, de uitbreiding van een recreatievoorziening of een andere bedrijfsmatige activiteit. 
Maatgevend is de impact van de gewenste ontwikkeling op de kwaliteit van het NNN ter plaatse. Daarbij spelen 
factoren als ecologische kwaliteit, samenhang, mate van verstoring en dergelijke mee in de beoordeling. Ook de 
maatschappelijke meerwaarde van de ontwikkeling kan daarbij een rol spelen.

Ten behoeve van het voornemen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Kortheidshalve wordt hiervoor 
verwezen naar paragraaf 4.7.2.2 en bijlage 2 bij deze toelichting. Hieruit blijkt dat het areaal NNN als gevolg van 
het voornemen niet afneemt en dat door de bouw van de schuur en de aanleg van de boomgaard de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN zelfs worden versterkt. Om een meerwaarde voor de opbrengst van de 
boomgaard te creëren, is het logisch dat deze ontwikkeling wordt geconcentreerd rondom de historische 
buitenplaats. Gelet op de beschikbare ontwikkelruimte rondom het landgoed, is de gekozen locatie een logische 
en zijn er geen betere, alternatieve locaties beschikbaar.  

De voorgenomen activiteiten voldoen onder meer daardoor aan de gestelde voorwaarden voor een kleinschalige 
ontwikkeling in het NNN. De Omgevingsverordening Overijssel, vormt geen belemmering voor uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten.  

Het initiatief voldoet aan de artikelen 2.7.3 en 2.7.4 van de Omgevingsverordening Overijssel.

3.2.4.2  Ontwikkelingsperspectieven

In voorliggend geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving van belang. Het 
plangebied is op basis van de ontwikkelingsperspectievenkaart gelegen in meerdere ontwikkelingsperspectieven.

In afbeelding 3.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart, ter plaatse van het rood omlijnde plangebied, 
behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. De beoogde locatie van de schuur is hierin met de gestippelde 
omlijning aangegeven.
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Afbeelding 3.2  Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie 
Overijssel)

“Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”

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. De ontwikkelingsmogelijkheden worden in dit 
ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk 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.

Ruimte kan verdiend worden door te investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Waardevermeerdering ontstaat door 
het benutten van de specifieke gebiedskwaliteiten, en van het maatschappelijk draagvlak voor kwaliteitsproductie 
en -producten. Ook verbreding van economische activiteiten op het erf, bijvoorbeeld met zorg, recreatie of 
landwinkels, krijgt de ruimte. Door directe verkoop bij de boer ontstaan korte ketens en meer waardering voor 
het agrarisch product.

Het verbinden van de ontwikkelingsmogelijkheden van economische en maatschappelijke functies met het 
behoud en de versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen draagt bij aan het 
behoud van de specifieke kwaliteiten van het kleinschalige mixlandschap in Overijssel. 

"Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))"

Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) staan de kwaliteitsambities 'Natuur als ruggengraat' en 'Continu en 
Beleefbaar watersysteem' voorop. Behoud en versterking van de natuurkwaliteit staat centraal binnen de 
bestaande natuur van het natuurnetwerk. 

Voor initiatieven die niet passen binnen de doelstelling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is binnen het natuurnetwerk geen ruimte, tenzij sprake is van een groot 
openbaar belang waar niet op een andere manier aan voldaan kan worden (het ‘nee, tenzij’-principe). Daarbij 
worden zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd. Binnen de gebieden waar de komende jaren natuurrealisatie 
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plaatsvindt, is medegebruik mogelijk. Voorwaarde is wel dat initiatieven actief bijdragen aan realisatie van het 
robuuste en samenhangende netwerk van gebieden met natuur-, water- en landschappelijke kwaliteit.

"Zone Ondernemen met Natuur en Water buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS))"

In de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW) buiten het NNN zet de provincie in op versterking van de 
kwaliteit van natuur, landschap en water door initiatieven te verbinden aan deze kwaliteiten. De Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving is hier specifiek gericht op versterking van deze kwaliteiten. Nieuwe landgoederen komen bij 
voorkeur hier tot ontwikkeling.

Versterking van de kwaliteit van natuur, landschap en water rond het NNN draagt bij aan een robuust en 
samenhangend netwerk van gebieden met groene en blauwe kwaliteiten, aan de recreatieve kwaliteit en 
toegankelijkheid en aan versterking van groen ondernemerschap. Juist hier liggen kansen om de synergie tussen 
economie en ecologie te versterken.

"Bijzondere gebiedscondities benutten: landgoederen" met “Historische landgoederen”

Een initiatief in de groene omgeving moet verbonden worden met het versterken van de bestaande 
landgoederenstructuur. In Overijssel zijn 270 historische landgoederen (van voor 1960) aanwezig. De 
oppervlakte hiervan is ruim 30.000 hectare. Veel landgoederen zijn open voor het publiek. Diverse functies 
worden gecombineerd en natuurwaarden geïllustreerd. De (eigenaren van) landgoederen zijn belangrijke 
partners in het werken aan diverse beleidsambities op het gebied van de functies natuur, landschap, recreatie, 
water, energie en vrijetijdseconomie.

Met de monumentale landhuizen, historische tuinen en parken en het mozaïek aan bossen, weilanden, natuur, 
boerderijen en lanen bieden de landgoederen een schat aan mogelijkheden om te wandelen, fietsen, 
paardrijden en natuur en cultuur te beleven. Landgoederen leveren een belangrijke bijdrage aan het 
aantrekkelijke vestigingsklimaat in Overijssel en de aantrekkingskracht van Overijssel als vakantie- en 
dagtochtbestemming. 

Toetsing van het initiatief aan de “Ontwikkelingsperspectieven” 

De locaties van de havezathe en de brandschop binnen het plangebied wijzigen niet als gevolg van voorliggend 
voornemen, deze hoeven dan ook niet getoetst te worden aan het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief. 

Wel is de locatie van de boomgaard, met hierbinnen de beoogde locatie voor de gewenste historische schuur, 
van belang. Deze ligt (deels) binnen de perspectieven “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”, 
"Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))", "Zone Ondernemen met Natuur 
en Water buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))" en 
"Bijzondere gebiedscondities benutten: landgoederen".

Ter plaatse van de boomgaard is sprake van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ter plaatse staan, binnen de 
bestaande natuur van het natuurnetwerk, behoud en versterking van de natuurkwaliteit centraal. Vanwege het 
belang van het voornemen, de noodzaak van een nieuwe economische drager voor het landgoed, is deze ter 
plaatse van de NNN mogelijk. Daarbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde NNN-spelregels (zie ook paragraaf 
3.2.4.1 en bijlage 2 van deze toelichting). Er is dan ook geen sprake van strijd met het perspectief 
"Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))"

Het voornemen betreft een kleinschalige ontwikkeling, ten behoeve van het realiseren van een economische 
drager van het landgoed. Hierbij worden de kwaliteiten van het landschap versterkt. Daarnaast draagt het 
voornemen bij aan de recreatieve kwaliteit en de toeristische aantrekkelijkheid. Het voornemen sluit aan bij de 
kwaliteitsambities, er is dan ook geen sprake van strijd met het perspectief "Zone Ondernemen met Natuur en 
Water buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))".

Het voornemen versterkt de bestaande landgoederenstructuur. Ter plaatse worden functies, zoals 
cultuurhistorie, economie en recreatie, gecombineerd en wordt gewerkt aan diverse beleidsambities op het 
gebied van die functies. Het voornemen draagt daarnaast bij aan de identiteit en de kwaliteit van het landschap 
en komt tevens ten goede aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht als vakantie- en 
dagtochtbestemming van Overijssel. De ontwikkeling is in overeenstemming met het perspectief Bijzondere 
gebiedscondities benutten: landgoederen".

Een klein deel van de boomgaard ligt binnen het ontwikkelingsperspectief "Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap”. In voorliggende ontwikkeling worden diverse functies in harmonie met elkaar ontwikkeld. Hierbij 
is sprake van behoud en versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. De ontwikkeling 
draagt bij aan het behoud van de specifieke kwaliteiten van het kleinschalige mixlandschap in Overijssel en is in 
overeenstemming met het perspectief “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”.

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling past binnen de geldende ontwikkelingsperspectieven. 
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3.2.4.3  Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De “Natuurlijke laag” en de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” kunnen in dit 
geval buiten beschouwing blijven, vanwege de binnenstedelijke ligging van het plangebied. 

1. De 'Natuurlijke laag'

De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur die zich hier ‘van nature’ 
op vestigt. Deze natuurlijke laag is het resultaat van de wisselwerking tussen abiotische (fysische) en biotische 
factoren en processen. Zo zorgden ijs-, wind- en waterstromen in Overijssel voor het ontstaan van een 
afwisselend landschap van stuwwallen, dekzandgronden, beekdalen en natte laagtes en bepaalden de 
stroomsnelheden van IJssel, Vecht, Regge of Dinkel waar het fijne (komgronden) en waar het grovere sediment 
(oeverwallen) werd afgezet. En ontwikkelde veen zich daar, waar het water maar moeilijk weg kon.

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Natuurlijke laag’ in afbeelding 3.3 met rode omlijning 
aangegeven. De beoogde locatie van de schuur is hierin wederom met de gestippelde omlijning aangegeven.

Afbeelding 3.3 Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel)

“Dekzandvlakte en ruggen”

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. 

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.
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“Beekdalen en natte laagtes” met "Beken"

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich het 
water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen geleidelijk 
uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. 

Als ontwikkelingen plaats vinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan dragen deze 
bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het stromende water en het vasthouden van water, aan versterking 
van de samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en 
beleefbaarheid van het water. Bij beken blijven de kwaliteiten en kenmerken behouden. Dit zijn uitgangspunten 
bij (her)inrichting.

“Stuwwallen”

De stuwwallen zijn tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote hoogteverschillen zijn ze nu 

nog steeds goed zichtbaar. De ambitie is het eigen karakter van de afzonderlijke stuwwalen te behouden en 
versterken. De inzet is het reliëf daarbij ruimtelijk beeldbepalend te laten zijn. Als ontwikkelingen plaats vinden, 
dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en van deovergang 
tussen stuwwal en omgeving. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag”

Het landgoed Herinckhave ligt voor een groot deel op een vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen. De 
oorspronkelijke kenmerken zijn als gevolg van cultuurhistorische ontwikkelingen veranderd, waardoor het 
landschap op dit moment een landschap van de buitenplaatsen is. Met de ontwikkeling worden de zichtbaarheid 
en de beleefbaarheid van eventuele nog aanwezige kenmerken in de omgeving echter niet aangetast.

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling past binnen de 'natuurlijke laag'. 

2. De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de ontwikkeling ervan hebben nooit 
ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we het agrarisch cultuurlandschap in de loop van de tijd gaan 
waarderen. Het heeft als ‘consumptielandschap’ voor bewoners, recreanten en toeristen nieuwe betekenis 
gekregen. De landschappelijke structuren zijn belangrijke dragers van de biodiversiteit. 

Het plangebied is in afbeelding 3.4 op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ 
weergegeven, ter plaatse van de rode omlijning. De beoogde locatie van de schuur is in de afbeelding met de 
gestippelde omlijning aangegeven.
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Afbeelding 3.4 Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

‘Jonge heide- en broekontginningslandschap’

De grote oppervlakte aan – voormalige – natte en droge heidegronden was oorspronkelijk 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 structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na 
de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. 
Aanvankelijk kleinschalig en min of meer individueel door keuterboertjes, later werd de ontginning planmatig en 
grootschalig aangepakt (tot in de jaren 60 van de 20e eeuw). De grote natte broekgebieden ondergingen een 
vergelijkbare ontwikkeling, waardoor de natte en de droge jonge ontginningen nu gelijkenis vertonen. Ten 
opzichte van omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open ruimtes, 
deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen met lange 
rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings'landschappen met en rommelige driehoekstructuren als resultaat.

Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

De te realiseren schuur is van oorsprong afkomstig uit het Twentse landschap (buurtschap Volthe in Dinkelland), 
en is dan ook zeer passend op het Twenste landgoed Herinckhave. Onder meer in samenspraak met de 
gemeente is de meest geschikte locatie op het landgoed gekozen. 

De ontwikkeling heeft geen aantasting van waarden tot gevolg, in tegenstelling daarvan wordt aan de bestaande 
dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met erven en de 
kenmerkende ruimtematen bijgedragen. 

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling past binnen de 'laag van het agrarisch cultuurlandschap'.

3. De 'Laag van beleving'

Met de natuurlijke laag, de laag van het agrarische cultuurlandschap en de stedelijke laag is het spectrum van de 
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ruimtelijke kwaliteit nog niet compleet. De laag van de beleving is het domein van de belevenis, de betekenis en 
identiteit. Het voegt kenmerken toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral 
de kwaliteit van de overige lagen. 

Het plangebied is in afbeelding 3.5 op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van beleving’ weergegeven. De 
beoogde locatie van de schuur is hierin met de gestippelde omlijning aangegeven.

Afbeelding 3.5 Laag van beleving (Bron: Provincie Overijssel)

‘Landgoederen en buitenplaatsen’'

Op landschappelijk of strategisch interessante plekken liggen buitenplaatsen en landgoederen. Deze vertellen 
een herkenbaar verhaal over hun plek in het landschappelijk patroon en in de tijd waarin ze zijn gebouwd. Velen 
zijn opengesteld voor publiek en vervullen een belangrijke recreatieve rol.

De ambitie is het in stand houden en herstel van bestaande landgoederen. De groene raamwerken, de 
parkbossen, de tuinen, open ruimtes met solitaire bomen worden daarbij als deel van het culturele erfgoed 
beschouwd. Ze bieden ruimte voor nieuwe functionele toevoegingen, zoals recreatieve functies, publieke 
voorzieningen, eventueel woningen, als deze de kwaliteit versterken.

Natuurgericht beheer mag niet ten koste gaan van monumentaliteit en het behoud van het erfgoed. De richting is 
het behoud en herstel van het monumentale en historische karakter van bebouwing, tuinen, parken en het 
landschap.

‘Fietsroutes’'

Over het landgoed lopen een aantal recreatieve fietsroutes, onderdeel uitmakend van het informele trage 
netwerk waardoor gebieden laag toegankelijk en ervaarbaar zijn. Onderdelen van het langzame netwerk zijn 
opgenomen in de nationale en provinciale ruiter-, fiets, wandel- en vaarroutes. 

De vraag naar een beleefbaar en toegankelijk natuur- en agrarisch cultuurlandschap, en daarmee naar 
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verdichting en completering van het padennetwerk neemt steeds meer toe. Er is een verschuiving in het 
verplaatsingsgedrag van auto naar fiets. Verbindingen zijn gericht op het beleefbaar maken van de directe 
leefomgeving en het landschap en erfgoed langs het informele trage netwerk wordt benut om de toeristische 
aantrekkelijkheid van gebieden te vergroten.

Informele routes en routenetwerken krijgen een beschermende bestemmingsregeling. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen nabij het netwerk worden discontinuïteiten in het netwerk voorkomen. Langs informele routes 
worden de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden zichtbaar en kenbaar gemaakt. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van beleving' 

Het plangebied bevindt zich op een opengesteld landgoed met een belangrijke recreatieve rol. De bestaande 
bebouwing op het landgoed blijft als gevolg van de ontwikkeling behouden. Aan de bestaande bebouwing wordt 
een karakteristieke schuur toegevoegd en daarnaast wordt de gewenste vorm van telen in de boomgaard ter 
plaatse toegestaan. De kwaliteit van het landgoed wordt versterkt, evenals het monumentale en historische 
karakter.

De recreatieve fietsroutes op het landgoed, nabij het plangebied, blijven eveneens behouden. Deze maken het 
landgoed beleefbaar. De situering van de gewenste schuur, die zo goed als aan deze routes ligt, draagt bij aan 
het vergroten van de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied. Het historische uiterlijk van de schuur 
vergroot de zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarde in het gebied en de functie is zeer passend binnen 
de boomgaard op het landgoed.

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling past binnen de 'laag van beleving'.

3.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

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

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Tubbergen

3.3.1.1  Algemeen

De structuurvisie 'Op en top Tubbergen', vastgesteld door de gemeenteraad op 14 maart 2016, is opgesteld voor 
het gehele grondgebied van de gemeente Tubbergen. In de structuurvisie wordt vooruit gekeken naar 2025 en 
een doorkijk gegeven naar 2030. De structuurvisie vormt het afwegingskader voor nieuwe 
ontwikkelingen/initiatieven in de gemeente. De structuurvisie bindt alleen de gemeente, er is geen sprake van 
rechtstreekse bindende werking naar burgers. 

3.3.1.2  Visie op Hoofdlijnen

De rode draad voor deze structuurvisie vormt de samenhang tussen begrippen 'sociaal', vitaliteit' en 'ruimte'. De 
gemeente Tubbergen streeft naar een vitale samenleving met een goed woon- en leefklimaat, met voldoende 
(en de juiste) woningen voor de inwoners en met goede mogelijkheden voor het starten van een bedrijf. Een 
samenleving die een hechte sociale samenhang kent; waar ruimte is voor initiatief; die bewust is van de eigen 
kracht en kansen benut om maatschappelijke waarden te behouden, te versterken of te creëren en die op geheel 
eigentijdse wijze invulling geeft aan het 'noaberschap'. Burgers en bedrijven krijgen de ruimte om samen met 
ons als gemeente, te werken aan een duurzame samenleving met ruimtelijke kwaliteit. Dit is vertaald in drie 
hoofdkeuzen. 

Hoofdkeuze 1: Vitale sociale infrastructuur
Hoofdkeuze 2: Economische dynamiek en vitaliteit
Hoofdkeuze 3: Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

3.3.1.3  Hoofdlijnen beleidsthema's 

In de structuurvisie wordt op hoofdlijnen de uitgangspunten en afwegingskaders voor initiatieven en 
ontwikkelingen vanuit de thema's Wonen, Werken, Voorzieningen, Recreatie en toerisme, Landschap en 
ruimtelijk karakter, Verkeer en infrastructuur, Milieu en duurzaamheid gegeven.

In dit geval is het thema 'Landschap en ruimtelijk karakter' van belang. In de structuurvisie worden een aantal 
randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd voor initiatieven binnen dit thema. 

Landschap en ruimtelijk karakter

Behoud en versterking van de kwaliteiten van het landschap, de natuur en cultuurhistorie staan voorop. De 
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ontstaansgeschiedenis van het landschap en de wijze waarop de mens het landschap naar zijn hand heeft gezet 
moet te herkennen blijven. Het motto voor de toekomst is daarom: ‘behoud door ontwikkeling’. Het streven is 
een verhoging van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Gewerkt moet kortgezegd 
worden aan een (nog) mooier landschap met meer diversiteit.

In de Zone Ondernemen met Natuur en Water is het beleid gericht op ruimte creëren voor economische 
ontwikkelingen, zoals de landbouw, recreatie en natuurgebonden woon- en werklocaties (bijvoorbeeld nieuwe 
landgoederen). Naast het bestemmingsplan en welstand, is voor de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied de 
provinciale beleidslijn Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van belang. Bij iedere ontwikkeling moet sprake zijn 
van een zogenaamde basisinspanning: een goede landschappelijke inpassing aansluitend op de 
gebiedskenmerken. In de structuurvisie is een visie voor het buitengebied opgenomen, deze wordt in de 
volgende paragrafen beschreven.

3.3.1.4  Hoofdlijnen buitengebied

De gemeente richt op een leefbaar, vitaal en aantrekkelijk buitengebied. 

De hoofdlijnen voor het buitengebied zijn:

1. De kenmerkende landschapsstructuur versterken
2. Ruimte bieden aan duurzame landbouw
3. De sociaal-economische positie van het buitengebied versterken
4. Behoud en ontwikkelen van natuurwaarden
5. Recreatieve mogelijkheden benutten
6. Geen ‘verstedelijking’ van het landelijk gebied

Hoofdzakelijk van belang binnen dit bestemmingsplan is punt 4. Natuur is dè kwaliteitsdrager van het 
buitengebied en zorgt voor de recreatieve aantrekkelijkheid. Het uitgangspunt van de gemeente wat betreft 
natuur is: ‘mengen met andere functies waar mogelijk, scheiden waar nodig’.

Op hoofdlijnen worden wat betreft de functioneel afweegbare mogelijkheden 3 zones met ieder andere 
functionele accenten onderscheden:

1. Zone Ondernemen met natuur en water
2. Buitengebied accent productie
3. Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte (Mix)

Voorliggend initiatief is gelegen in zone 1: het samenhangende netwerk van gebieden met natuurkwaliteit, water 
en landschappelijke kwaliteit. Deze zone bestaat uit NNN gebieden (voorheen EHS), de gebieden waar water de 
bepalende functie is en (landbouw)gebieden waar ruimte is voor ontwikkeling van economische dragers. 

3.3.1.5  Sturing op ruimtelijke kwaliteit in en van de kernen

Elke ontwikkeling moet goed landschappelijk worden ingepast, gebaseerd op de gebiedskenmerken. Een goede 
inpassing is maatwerk. Belangrijke instrumenten zijn het bestemmingsplan en de welstandsnota evenals de 
'beleidslijn rood-voor-rood', ‘het VAB+-beleid’, het ‘cascobeleid’ en de ‘Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. 

Het plangebied is gelegen in het jonge heideontginningslandschap, met als primaire hoofdfunctie landbouw. Deze 
gebieden 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 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. 

3.3.1.6  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke structuurvisie

Het voornemen is om ter plaatse van de boomgaard het beroepsmatig telen van groente en fruit mogelijk te 
maken. Het voornemen is onderdeel van landgoedversterking en verbreding van de activiteiten, ten behoeve van 
een nieuwe economische drager van het landgoed. Hiervoor wordt een karakteristieke schuur gerealiseerd, ten 
behoeve van de verkoop en opslag van de teeltproducten en de teeltmaterialen.

Als gevolg van het voornemen is sprake van behoud en versterking van de kwaliteiten van het landschap, de 
natuur en cultuurhistorie (herstel beroepsmatige boomgaard en realisatie karakteristieke Twentse schuur). 
Tevens is sprake van een verhoging van de recreatieve kwaliteiten en de sociaal-economische positie van het 
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buitengebied. Het voornemen sluit daarnaast goed aan bij het motto: ‘behoud door ontwikkeling’, aangezien de 
oorspronkelijke boomgaard wordt benut als gevolg van deze ontwikkeling. 

Voorliggend voornemen is tot slot gelegen in de zone 'Ondernemen met natuur en water', waar ruimte is voor 
ontwikkeling van economische dragers zoals in voorliggend voornemen.

Geconcludeerd wordt dat de in voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met 
de gemeentelijke structuurvisie.

3.3.2  Kwaliteitsimpuls groene omgeving

3.3.2.1  Algemeen

In de Omgevingsvisie Overijssel en de Omgevingsverordening Overijssel is een nieuw instrument geïntroduceerd, 
namelijk de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Op basis van het provinciaal beleid ten aanzien van dit 
instrument is het mogelijk om op gemeentelijk niveau beleidskaders op te stellen. De gemeente Dinkelland en de 
gemeente Tubbergen hebben gezamenlijk een beleidsdocument ontwikkeld genaamd ‘Beleidskader voor de 
toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving’. Het doel van dit document is om bij aangevraagde 
ontwikkelingen in het landelijk gebied een toetsingskader te hebben voor het beoordelen van het voornemen op 
basis van de kwaliteitsimpuls. Daarnaast biedt het beleidskader voor de aanvragers handvatten om bij een 
aanvraag de kwaliteitsimpuls vorm te geven.

3.3.2.2  Evenwicht tussen ontwikkeling en kwaliteitsimpuls

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een basisinspanning en de kwaliteitsimpuls. Zodra sprake is van 
een grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte benadering. De Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. Dat geldt voor nieuwe functies en grootschalige 
uitbreiding van bestaande functies in het buitengebied.

Belangrijk is dan ook het type ontwikkeling.

Kleinschalige ontwikkelingen: ontwikkelingen met een kleinschalige impact

In de gevallen waarbij medewerking kan worden verleend aan een ontwikkeling welke in het bestemmingsplan 
zijn geregeld, hetzij bij recht, hetzij met toepassing van een afwijking, dan geldt deze ontwikkeling in principe als 
een ontwikkeling met een kleinschalige impact en hoeft geen kwaliteitsimpuls in de groene omgeving te worden 
geleverd en kan worden volstaan met de basisinspanning.

Grootschalige ontwikkelingen: ontwikkelingen met een grootschalige impact

Is wél een bestemmingsplanprocedure nodig (bijv. ten behoeve van een verruiming van een bestemmingsvlak) 
dan is sprake van een ontwikkeling met een grootschalige impact. Dit geldt ook voor een partiële herziening in de 
vorm van een verandering van de bestemming of een aanduiding. Op dat moment moet er naast de 
basisinspanning een kwaliteitsimpuls van de groene omgeving plaatsvinden.

Partiële wijzigingen zijn evenwel dusdanig beperkt qua impact dat het reëel is deze niet onder de reikwijdte van 
de kwaliteitsimpuls te laten vallen. Hierop dient een uitzondering gemaakt te worden indien hogere regelgeving 
expliciet aangeeft dat het gaat om een grootschalige ontwikkeling en voorschrijft dat hierop KGO van toepassing 
is.

Voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende kwaliteitsprestaties zijn drie variabelen te hanteren:

1. is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;
2. wat is de schaal van de impact op de omgeving;
3. vervult het initiatief een eigen belang of ook een algemeen belang.

Indien sprake is van een niet functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling, dient 100% 
van de waardevermeerdering (van de gronden als gevolg van aanpassing van de bestemming) te worden 
geïnvesteerd (naast de basisinspanning).

Indien sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling zal naast de 
basisinspanning 25% moeten worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Indien er geen mogelijkheid is om het 
gehele bedrag te investeren, zal het bedrag gestort worden in het KGO-fonds.

De percentages zijn ingegeven door het feit dat bij een niet aan het buitengebied gebonden activiteit de impact 
groot is, omdat deze functies feitelijk in de kernen thuishoren. Gelet hierop dient een volledige tegenprestatie 
geleverd te worden. Het zogenoemde weegschaalmodel komt in evenwicht door de waardevermeerdering 
volledig te compenseren in ruimtelijke kwaliteit.
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3.3.2.3  Toetsing initiatief aan de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'

Ter compensatie van de realisatie van de schuur moet op basis van het KGO-beleid een extra investering in de 
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied gedaan worden. Dit naast de basisinspanning (zie hiervoor paragraaf 
2.2 en bijlage 1 bij deze toelichting).

Schuur

Aan de schuur en omliggende gronden wordt de bestemming 'Wonen - Historische buitenplaats' toegekend. Deze 
bestemming sluit het best aan bij de wijze van bestemmen van de huidige buitenplaats en de daarbij behorende 
opstallen. Daarnaast blijkt uit deze wijze van bestemmen dat de schuur onderdeel uitmaakt van het landgoed. In 
het KGO-beleid is bepaald dat op bestemmingswijzigingen van agrarisch gebied naar wonen in principe geen 
KGO-beleid geldt. In dit geval wordt echter een nieuwe agrarische activiteit als extra economische drager bij het 
landgoed mogelijk gemaakt. Was geen sprake geweest van een landgoed met de bestemming 'Wonen - 
Historische buitenplaats' maar van een agrarisch bedrijf, dan was een agrarisch bouwvlak toegekend aan de 
uitbreidingslocatie. Zoals hiervoor beschreven, is in dit geval een andere keuze gemaakt die beter aansluit bij de 
gekozen systematiek van bestemmen voor het landgoed. Vanwege het feit dat een nieuwe agrarische activiteit 
wordt mogelijk gemaakt, wordt qua KGO-investering echter wel uitgegaan van het omzetten van een agrarische 
gebiedsbestemming naar een agrarisch bouwvlak. Dit betekent dat gerekend wordt met een 
waardevermeerdering van € 16,- per m2.

De oppervlakte van het bestemmingsvlak waarop de schuur wordt gebouwd is 237 m2. Als gevolg van de 
realisatie neemt de waarde van deze gronden met (237 x 16 = ) € 3.792,- toe.

Boomgaard

De bos- en natuur gronden waar de uitbreiding van de bomgaard gewenst is worden voorzien van een 
agrarische bestemming, dit is eveneens passend bij de feitelijke situatie. Dit heeft een waardevermeerdering van 
€ 4,- per m2 tot gevolg. De oppervlakte van het bestemmingsvlak is 1.550 m2. Als gevolg hiervan neemt de 
waarde van deze gronden met (1.550 x 4 = ) € 6.200,- toe.

Bos

De agrarische gronden waar zich bomen bevinden, in het zuiden van het plangebied, worden voorzien van een 
bij de feitelijke situatie passende bestemming bos- en natuur bestemming. Dit heeft een waardevermindering 
van € 4,- per m2 tot gevolg. De oppervlakte van het bestemmingsvlak is 2.450 m2. Als gevolg hiervan neemt de 
waarde van deze gronden met (2.450 x 4 = ) € 9.800,- af.

Conclusie

In het gemeentelijk beleid is bepaald dat bij een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige 
ontwikkeling (bestemmingswijziging noodzakelijk) naast de basisinspanning 25% van de waardevermeerdering 
geïnvesteerd moet worden in de ruimtelijke kwaliteit. In dit geval is sprake van een functioneel aan het 
buitengebied gebonden functie.

Dit betekent dat sprake is van een KGO-investering van 25% van (€ 3.792 + € 6.200 - € 9.800 = ) € 192,-, 
namelijk € 48,-. Hiervan mag 10% worden gebruikt voor de kosten van het landschapsplan en toebehoren, 
waardoor (€ 48 - € 4,80 =) € 43,20 overblijft om te investeren.

Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.2 wordt dit bedrag benut voor de verplaatsing van het landhek, waarmee 
voldoende wordt geïnvesteerd ter compensatie van het voornemen.

Geconcludeerd wordt dat het voornemen voldoet aan het KGO-beleid van de gemeente Tubbergen. 

3.3.3  Casco-benadering in Noordoost-Twente 

3.3.3.1  Algemeen

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen 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. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om 
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld.

Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van Noordoost 
Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud en 
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ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. 

3.3.3.2  Casco-benadering in de praktijk 

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap. Het kan 
daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om dit 
casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het ‘kleinschalige 
groene karakter’ van het landschap in totaliteit.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor:

Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
Boomgaarden.
Bos groter dan 0,5 hectare.

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente.

De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen weergegeven, zie de navolgende 
tabel.

Landschapstype Opmerking

Elementen die tot het casco behoren In principe niet verplaatsen

Elementen die niet tot het casco behoren Verplaatsen, bij voldoen aan regels casco-benadering

Te compenseren elementen Locatie waar elementen naartoe kunnen worden 
verplaatst

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit de 
beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:

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

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 casco-kaart.

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

In afbeelding 3.6 is een uitsnede van de cascokaart ter plaatse van het plangebied opgenomen.
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Afbeelding 3.6 Uitsnede cascokaart ter plaatse van het plangebied (Bron: Provincie Overijssel en gemeenten 
Noordoost Twente )

3.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan de Casco-benadering in Noordoost-Twente

Een deel van de gronden zijn aangemerkt als 'Onderdeel Casco, groter dan 0,5 ha'. Dit betreft onder meer de 
oorspronkelijke boomgaard, waar de gewenste teelt wordt toegestaan en de schuur wordt gerealiseerd. Dit deel 
wordt op basis van de beleidsnotitie niet tot het casco gerekend. 

Binnen de overige delen van het plangebied bevinden zich wel onderdelen van het Casco. Hier blijven deze 
onderdelen overeenkomstig de huidige situatie behouden. Het Casco vormt dan ook geen belemmering voor het 
voornemen.

Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met de Casco-benadering in Noordoost-Twente.

3.3.4  Landschapsontwikkelingsplan gemeente Tubbergen

3.3.4.1  Inleiding

Op 25 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Tubbergen het landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de 
gemeente vastgesteld. Het LOP is een toetsend en sturend beleidsstuk dat aangeeft wat de gemeente in welke 
landschappen kan en wil ontwikkelen. Het plangebied is op basis van het landschapsontwikkelingsplan gelegen 
binnen deelgebied 'Herinckhave'.

3.3.4.2  Herinckhave

De naam Herinckhave komt al sinds 1350 voor. Dit deelgebied is ontstaan op een essen en kampenlandschap, 
met van oorsprong karakteristieke hoogteverschillen en tegenstellingen tussen de van oorsprong open es of 
kamp en de dichtheid van lagere gebieden eromheen. Deze kenmerken zijn veranderd, als gevolg van 
cultuurhistorische ontwikkelingen, waardoor het landschap momenteel een landschap van de buitenplaatsen is. 

In het gebied zijn veel cultuurhistorische schatten aanwezig en de lanenstructuren en de boomgaard maken het 
gebied bijzonder. Het gebied is door het waterschap aangewezen als waterkwaliteitsgebied, nieuwe 
ontwikkelingen, ook natuurontwikkelingen, dragen bij aan een beter watersysteem. 

Het betreft een essen- en kampenlandschap, waar behoud van landschapswaarden voorop staat. Daarnaast zijn 
hier de volgende aandachtspunten en kansen van belang:
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ontwikkelingen dragen bij aan beter watersysteem
natuurontwikkeling en extensieve functies in het beekdal
behoud cultuurhistorie
behoud/onderhoud boomgaard en lanen

3.3.4.3  Toetsing van het initiatief aan het Landschapsontwikkelingsplan

De ontwikkeling betreft een kleinschalige ontwikkeling, waarin de cultuurhistorie van het landgoed blijft behouden 
en wordt versterkt. Dit is het gevolg van het herstellen van de gewenste teelt in de boomgaard en de realisatie 
van een karakteristieke schuur op een passende locatie binnen deze boomgaard. Er wordt bijgedragen aan een 
aantal aandachtspunten en kansen voor het landgoed, waaronder het behouden van cultuurhistorie en 
behoud/onderhoud van de boomgaard.

Met het voornemen wordt de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen versterkt. Geconcludeerd wordt dat het voornemen past binnen het Landschapsontwikkelingsplan en 
bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

3.3.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling goed past 
binnen de gemeentelijke beleidskaders. 
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Hoofdstuk 4  Milieu- en 
omgevingsaspecten

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

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

In voorliggend geval zijn de gronden waar in het kader van het gewenste voornemen ontwikkelingen 
plaatsvinden beoordeeld. Dit betreffen de gronden ter plaatse van de boomgaard. De overige gronden worden 
als gevolg van het voornemen niet gewijzigd en hoeven dan ook niet te worden beoordeeld.

4.1  Geluid

4.1.1  Wettelijk kader

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

4.1.2  Situatie plangebied

Binnen voorliggend voornemen wordt in het kader van de Wgh geen geluidgevoelig object mogelijk gemaakt. De 
aspecten wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai zijn daarom niet van toepassing. 

In paragraaf 4.5 (milieuzonering) wordt aan de hand van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' nader 
ingegaan op de milieubelasting van het project op de omgeving.

4.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

4.2  Bodemkwaliteit

4.2.1  Algemeen

Bij het opstellen, wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan moet worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Dit gebeurt aan de hand van een actueel bodemonderzoek conform de richtlijnen NEN 5725 en NEN 
5740. 

Op basis van de Woningwet, de Wabo en bijbehorende regelgeving gelden de volgende uitzonderingen voor de 
bodemonderzoekplicht:

1. als het gaat om bouwwerken die de grond niet raken of het bestaande, niet wederrechtelijke gebruik wordt 
gehandhaafd;

2. het bouwwerk een te verwezenlijken bebouwingsoppervlakte heeft van ten hoogste 50 m²;
3. als het gaat om het bouwen van bouwwerken waarin niet (nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven 

(Woningwet, artikel 8, derde lid). Hierbij wordt een verblijftijd van minder als 2 uur gehanteerd;
4. als B&W vrijstelling verlenen omdat er al voldoende gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit bekend 

zijn, bijvoorbeeld op basis van een reeds eerder uitgevoerd bodemonderzoek (maximaal 5 jaar oud en 
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waarbij het gebruik sindsdien niet is gewijzigd). 

4.2.2  Situatie plangebied

De in voorliggend voornemen besloten ontwikkeling maakt onder andere de realisatie van de gewenste schuur 
binnen een boomgaard mogelijk. 

De schuur beschikt, zoals reeds vermeld in paragraaf 2.2.4, over een verkoopgedeelte (max. 50 m²) en een 
opslaggedeelte. De schuur betreft over het algemeen een bouwwerk waarin niet (nagenoeg) voortdurend door 
mensen wordt verbleven, hier is dan ook geen bodemonderzoek noodzakelijk (punt 3 in bovenstaande 
paragraaf). Echter is het voor wat betreft het verkoopgedeelte aannemelijk dat hier  mogelijk langer dan 2 uur 
zal worden verbeleven (bijvoorbeeld door de verkoper). Aangezien de oppervlakte van dit deel maximaal 50 m² 
zal zijn is geen bodemonderzoek noodzakelijk (punt 2 in bovenstaande paragraaf).

In het kader van voorliggend bestemmingsplan wordt een bodemonderzoek dan ook niet noodzakelijk geacht.

4.2.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor voorliggend plan.

4.3  Luchtkwaliteit

4.3.1  Beoordelingskader

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

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer 
geldende de volgende regelingen: 

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

4.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

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

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

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

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

4.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

42      bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Herinckhave



4.3.2  Situatie plangebied

In paragraaf 4.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen beschreven, die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling in vergelijking 
met voorgenoemde voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen dat de ontwikkeling 'niet in 
betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 

Tevens wordt opgemerkt dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.

4.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan.

4.4  Externe veiligheid

4.4.1  Algemeen

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

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

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

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

Het 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.

4.4.2  Beoordeling

Binnen voorliggend voornemen wordt geen kwetsbaar object of risicovolle functie mogelijk gemaakt.

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. 

In afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied (rode omlijning) en 
omgeving weergegeven.
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Afbeelding 4.1 Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Risicokaart Overijssel)

Uit de inventarisatie blijkt dan ook 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.

4.4.3  Conclusie

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

4.5  Milieuzonering

4.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 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 
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richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk 
is. 

4.5.2  Gebiedstypen

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een 'rustige woonwijk' of een 'gemengd gebied'. 

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies 
komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt het 
buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype 'rustige woonwijk'.

Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan 
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is 
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Tubbergen, ter plaatse van het plangebied is 
geen sprake van matige of sterke functiemenging. Daarom wordt in voorliggend geval uitgegaan van het 
omgevingstype “rustige woonwijk" (ofwel "rustig buitengebied").

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

4.5.3  Beoordeling

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee 
vragen een rol: 

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

4.5.3.1  Externe werking

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

Voorgenomen ontwikkeling gaat hoofdzakelijk uit van het toestaan van telen in de (voormalige) boomgaard en 
het realiseren van een schuur, namelijk ten behoeve van opslag van materialen en teeltproducten van de 
boomgaard. De locatie voor de schuur wordt verbonden aan de bestaande enkelbestemming 'Wonen - 
Historische buitenplaats' binnen het plangebied. 

Boomgaard
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Voor het toestaan van de teelt zijn geen wettelijke bepalingen inzake minimaal aan te houden afstanden. Een 
afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en de boomgaard waar gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt, wordt in de rechtspraak niet onredelijk geacht. De rechtspraak heeft inmiddels laten zien dat een 
kortere afstand ook aanvaardbaar kan zijn, mits hieraan een goede onderbouwing ten grondslag ligt. Deze 
onderbouwing kan bestaan uit het verrichten van locatiespecifiek onderzoek. Dit is bevestigd in de uitspraak van 
de Raad van State van 30 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:855).

In voorliggend geval bevindt zich op minimaal 10 meter afstand van de boomgaard een milieugevoelig object, 
namelijk aan de Herinckhaveweg 1. Het is niet aannemelijk dat deze op kortere afstand van de boomgaard komt 
te liggen, aangezien het object (een woning) op basis van het geldende bestemmingsplan op de bestaande 
locatie dient te worden gebouwd. Met minimaal 10 meter afstand wordt niet voldaan aan de richtafstand voor 
gewasbeschermingsmiddelen, echter is het gebruik van deze (chemische) gewasbeschermingsmiddelen in 
voorliggend geval niet aan de orde. Het betreft biologische teelt, waarbij enkel het gebruik van biologische 
gewasbescherming wordt toegestaan. Deze leiden niet tot aantasting van het woon- en leefklimaat van 
omwonenden.

Schuur

Daarnaast wordt ter plaatse een schuur met een verkoop - en opslagfunctie mogelijk gemaakt, dit kan 
vergeleken worden met:

Winkel: 'Detailhandel voor zover n.e.g.' met milieucategorie 1;
Opslag: 'Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)' met milieucategorie 2;

uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'. 

Hierbij horen richtafstanden van respectievelijk 10 meter en 30 meter. Het meest nabij gelegen milieugevoelige 
object voor de schuur betreft wederom de woning aan de Herinckhaveweg 1. Deze bevindt zich op ruim 130 
meter afstand van de schuur, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de richtafstand van 30 meter. 

Overige milieugevoelige functies liggen, zoals gesteld, op een grotere afstand en behoeven daarom geen nadere 
onderbouwing.

Gelet op het vorenstaande is er als gevolg van de ontwikkeling geen sprake van aantasting van het woon- en 
leefklimaat van omwonenden.

4.5.3.2  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. Omgekeerd gaat het om de vraag of bestaande functies in de omgeving belemmerd 
worden in de bedrijfsvoering door de nieuwe ontwikkeling. 

In voorliggend geval worden de gebruiksmogelijkheden van de reeds aanwezige boomgaard verruimd, in die zin 
dat de gewenste vorm van telen wordt toegestaan. Ook wordt een schuur gerealiseerd die ten dienste staat van 
de boomgaard. Hier zal sprake zijn van verkoop en opslag. Er is binnen voorliggend voornemen dam ook geen 
sprake van het toevoegen van een milieugevoelige functie.

Geconcludeerd wordt dat van een beperking van de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven is in het kader van 
milieuzonering geen sprake is.

4.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmeringen voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

4.6  Geur

4.6.1  Algemeen

4.6.1.1  Wet geurhinder en veehouderij en activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader 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 
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aangehouden te worden: 

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
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 
odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag 
deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht. De Wgv heeft betrekking op twee 
aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten tweede moet bij de 
belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of een partij niet onevenredig in haar 
belangen wordt geschaad. Dit wordt 'de omgekeerde werking' genoemd.

4.6.1.2  Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw 
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als 
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals 
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), glastuinbouwbedrijven, 
bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en losse opslagen 
(bijvoorbeeld mest). 

Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de Wgv. 
Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten van de 
afstanden.

4.6.2  Beoordeling

In de nabije omgeving van het plangebied zijn twee agrarische bedrijven aanwezig, namelijk aan de 
Grobbenhoeksweg 5 en 9. Planologisch gezien zijn hier grondgebonden veehouderijen toegestaan. 

Als gevolg van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt de bestaande woonbestemming, die 
onderdeel is van het landgoed Herinckhave, beperkt uitgebreid. Dit is ten behoeve van de beoogde nieuwe 
schuur in de boomgaard. De woonbestemming komt als gevolg hiervan niet dichterbij de twee eerder genoemde 
agrarische bedrijven te liggen en ter plaatse van het nieuwe deel is uitsluitend sprake van verkoop en opslag (er 
is geen sprake is van permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van verblijf). De betreffende agrarisch 
bedrijven worden dan ook niet extra belemmerd. Daarnaast zal, gelet op de onderlinge afstand (ten minste 340 
meter) tot de genoemde agrarische bedrijven, voor wat betreft geurhinder sprake blijven van een aanvaardbaar 
werk- en verblijfsgebied. 

4.6.3  Conclusie

Op basis van de Wgv en een goede ruimtelijke ordening zijn geen belemmeringen voor de realisatie van het 
plan.

4.7  Ecologie

4.7.1  Algemeen

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

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 van deze toelichting.
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4.7.2  Gebiedsbescherming

4.7.2.1  Natura 2000-gebieden

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

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, 
Springendal/Dal van de Mosbeek, ligt op 4,5 kilometer afstand van dit gebied. 

Het voornemen heeft stikstof uitstoot tot gevolg, onder meer als gevolg van de realisatie van de schuur 
(bouwverkeer en werktuigen), een beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen en de activiteiten 
binnen de schuur. In het kader hiervan zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd (zie bijlage 3 bij deze 
toelichting).

De berekeningen bestaan uit een berekening voor de aanlegfase (realisatie) en een berekening voor de 
gebruiksfase (gebruik). Geconcludeerd wordt, op basis van deze berekeningen, dat voor zowel de aanlegfase als 
de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van 
een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de 
Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet 
vergunningsplichtig. 

4.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

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

Voor de ontwikkeling is door Natuurbank Overijssel een quickscan uitgevoerd, waarin eveneens wordt ingegaan 
op het NNN (zie bijlage 2 bij deze toelichting). In de volgende tekst wordt dit onderdeel kort beschreven.

Het plangebied ligt deels op grond dat tot het Natuurnetwerk Nederland behoort en deels in de zone  
ondernemen met natuur en water buiten de NNN. Het plangebied behoort deels tot het deelgebied NNN 
Mander/Reutum.

In de Ruimtelijke verordening wordt het plangebied bij name genoemd (landgoed Herinckhave), maar wordt 
geen streefbeeld benoemd. Wel wordt opgemerkt dat het gebied verdroogd is als gevolg van landbouwkundige 
maatregelen, uitgevoerd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. 

Door de bouw van de schuur en de aanleg van het pad, krijgt een klein deel van het Natuurnetwerk Nederland 
een andere inrichting en gebruik. Het agrarisch cultuurlandschap binnen het NNN wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van agrarische cultuurgronden, houtwallen, bosjes, laanbeplanting en erven (en andere bebouwing). 
Ook landgoederen kenmerken zich door een verwevenheid van agrarisch gebruik, bossen, houtsingels en 
bewoning. Gelet op de beperkte schaal van de voorgenomen activiteit, worden de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast.

Door de aanleg van de boomgaard wordt een extensief gebruikt, deel verruigt graslandperceel met een lage 
ecologische waarde, ingericht als boomgaard. De ondergrond van de boomgaard bestaat uit grasland en zal 
worden gehooid of begraasd. Door de aanleg van de boomgaard, worden de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het Natuurnetwerk Nederland versterkt. Oude boomgaarden vormen een waardevolle habitat voor vogels, 
kleine zoogdieren en vleermuizen en versterken de biodiversiteit. 

De bestemming van het perceel met de nieuwe boomgaard wordt omgezet van ‘bos-natuur’ naar ‘agrarisch’. 
Van een bestaande bosstrook wordt de bestemming ‘agrarisch’ omgezet naar ‘bos-natuur’. Ondanks de wijziging 
van de bestemming, verandert er in de praktijk niets. De bestaande bosstrook krijgt een passende bestemming, 
evenals de nieuw aan te leggen boomgaard. Deze bestond, ondanks de bestemming ‘bos-natuur’ uit extensief 
graslandbeheer. De voorgestelde wijzigingen van de bestemming passen bij de huidige situatie.Door wijziging 
van de bestemming van de boomgaard en de bosstrook worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk Nederland niet aangetast. 

De Omgevingsverordening Overijssel staat kleinschalige ontwikkeling in het Natuurnetwerk Nederland toe, mits 
aan een aantal voorwaarden wordt voldoen (zie ook paragraaf 3.2.4.1 van deze toelichting). Het voornemen 
dient getoetst te worden op deze criteria.

De wijzigingen van de bestemmingen (totaal) leiden niet tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Een klein deel van het NNN wordt bebouwd en een verruigt graslandperceel wordt ingericht als 
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boomgaard. Dergelijke kleinschalige ontwikkelingen passen in het beheer van een landgoed en passen in het 
(agrarisch) cultuurlandschap dat kenmerkend is voor het NNN ter plekke. 

Een wijziging van de bestemming, hoeft niet te leiden tot wijziging van de oppervlakte NNN. Ook agrarisch 
cultuurland is passend binnen het NNN. Door de voorgestelde wijziging van de verbeelding neemt de oppervlakte 
‘bos-natuur’ toe, ten opzichte van de huidige verbeelding. Door de bouw van de schuur en de aanleg van de 
boomgaard worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet aangetast. De bouw van een kleine 
schuur in een bestaande boomgaard en de aanleg van een nieuwe boomgaard past in het beheer van een 
landgoed. De aanleg van de boomgaard vormt zelfs een versterking van de ecologische waarde van het 
landgoed. Fruitbomen vormen een geschikte habitat voor kleine zoogdieren, amfibieën, vogels en vleermuizen. 
De ecologische betekenis van het huidige graslandperceel neemt toe door de aanleg van de boomgaard.  

De boomgaard en de schuur vormen een uitbreiding van de bedrijvigheid van het landgoed en dragen bij aan 
een duurzame instandhouding van het landgoed. Om een meerwaarde voor de opbrengst van de boomgaard te 
creëren, is het logisch deze ontwikkeling te concentreren rondom de historische buitenplaats. Gelet op de 
beschikbare ontwikkelruimte rondom het landgoed, is de gekozen locatie een logische en zijn er geen betere, 
alternatieve locaties beschikbaar.  

Door wijziging van de bestemming van drie percelen, neemt het areaal NNN niet af en door de bouw van de 
schuur en de aanleg van de boomgaard worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN zelfs 
versterkt. De voorgenomen activiteiten voldoen aan de gestelde voorwaarden voor een kleinschalige ontwikkeling 
in het NNN. De Omgevingsverordening Overijssel, vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten.

4.7.3  Soortenbescherming

4.7.3.1  Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te 
worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. De toetsing is 
uitgevoerd in 2018 door Natuurbank Overijssel. De resultaten van de toetsing zijn opgenomen in bijlage 2 van 
deze toelichting en kort samengevat in onderstaande paragraaf.

4.7.3.2  Onderzoeksresultaten

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied uitsluitend als 
foerageergebied. Er zijn geen beschermde faunasoorten die een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten. De mol, die in het plangebied vermoedelijk een rust- en/of voortplantingslocatie bezet, is niet 
beschermd. 

De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het gebied voorkomende vogel-, amfibieën- en 
grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen plannen licht aangetast. Deze aantasting is echter te 
gering om te spreken van een wettelijke consequentie. Er wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast en er blijft voldoende gelijkwaardig foerageergebied behouden na planrealisatie. 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming.

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor 
beschermde soorten.

4.7.4  Conclusie

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

4.8.1  Archeologie

4.8.1.1  Algemeen

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de 
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de 
Omgevingswet, wanneer deze (naar verwachting) in 2021 in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van 
ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze 
ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.

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

4.8.1.2  Beoordeling

De gronden waar de realisatie van de gewenste schuur plaatsvindt zijn op basis van het geldende 
bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. 
Binnen deze dubbelbestemming geldt een archeologische onderzoeksplicht bij bouwwerken waarbij 
grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 0,40 m onder maaiveld 
plaatsvinden. Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het realiseren van een schuur van circa 130 m2. Hierdoor 
is het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is noodzakelijk. 

Laagland Archeologie heeft in oktober 2018 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd 
in het kader van de realisatie van de schuur (zie bijlage 4 bij deze toelichting). De resultaten hiervan worden in 
onderstaande tekst kort beschreven.

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

Voor het bureauonderzoek zijn diverse bodemkundige, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Het 
veldonderzoek bestond uit het zetten van vijf verkennende boringen. Het bureauonderzoek had tot doel een 
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie 
paragraaf 1.6 in het onderzoeksrapport). Op basis van het bureauonderzoek worden resten van de 
laatmiddeleeuwse en nieuwtijdse voorganger(s) van de huidige havezathe Herinckhave verwacht. Dat kan gaan 
om muurresten, maar ook om resten van oudere voorgangers. Daarnaast worden grondsporen verwacht die 
hiermee samenhangen. 

Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Ook 
hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2 in het onderzoeksrapport). Bij het booronderzoek is een 
dik, vermoedelijk opgebracht dek aangetroffen. Sporadisch zijn daarin fragmentjes baksteen en houtskool 
gevonden. In één boring is een vermoedelijk archeologisch spoor – waarschijnlijk een gedempte sloot – gezien. 
De natuurlijke ondergrond bestaat uit dekzand waarin de C-horizont van een beekeerdgrond is aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd archeologisch vervolgonderzoek in het 
plangebied uit te voeren in de vorm van een archeologische begeleiding of eventueel een 
proefsleuvenonderzoek, indien de veldschuur op poeren gebouwd wordt. Indien echter de constructie op 
ingedraaide of geheide palen wordt gefundeerd is de bodemverstoring verwaarloosbaar en kan worden afgezien 
van nader archeologisch onderzoek. Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten 
worden aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht bij de gemeente of de 
regio-archeoloog van de gemeente. 

4.8.2  Cultuurhistorie

4.8.2.1  Algemeen

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

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

Cultuurhistorische situatie plangebied

Het plangebied maakt onderdeel uit van het landgoed Herinckhave. De havezathe ter plaatse is aangemerkt als 
rijksmonument en het landgoed is een historisch landgoed, type 'oudste tot 1850'. 

De historische parkaanleg (minumentnummer: 515452) bestaat uit een vermoedelijk in de eerste helft van de 
18de eeuw tot stand gekomen formele structuur van oprijlaan, omgrachte huisplaats met voorplein, geflankeerd 
door twee bouwhuizen, dwarslaan en zuidelijke laan, waartussen zich de door bos omzoomde weilanden 
bevinden in schematisch landschappelijke trant. Ten zuidoosten van de boomgaard een wandelbosje, 
vermoedelijk uit het laatste kwart van de 18de eeuw. De historische aanleg betreft een verfraaiing van de tot het 
historische landgoed behorende percelen, die hierbij hun utilitaire waarden behielden. D

De historische aanleg bestaat uit lanen, een voorplein, een moestuin, eem boomgaard, bospercelen en 
weilanden (open en gesloten delen) en waterlopen. De historische aanleg behorend tot de historische 
buitenplaats Herinckhave is van algemeen cultuurhistorisch belang, onder andere vanwege de ouderdom, het 
laanpatroon en het voorbeeld als een sobere formele en vroeg landschappelijke aanleg van een voormalige 
Twentse havezate (waarin landgoed en parkaanleg een functionele en compositorische eenheid vormen). Maar 
ook vanwege de bewaard gebleven archeologische waarden, molenkolk, waterplaats voor stamhout, eendenkooi 
en waterlopen en het karakter van de aanleg als representatief voorbeeld voor de historie van ontginning, 
cultivering en vormgeving van het land vanuit een havezate.

Invloed gewenst voornemen

Het voornemen is om het historisch landgoed en de waarden hiervan te behouden, met een nieuwe economische 
drager. De oorspronkelijke boomgaard wordt in het kader hiervan hersteld en ten behoeve van de opslag van de 
teeltproducten van de boomgaard wordt een karakteristieke schuur gerealiseerd (zie ook paragraaf 2.2.3 van 
deze toelichting).

De beoogde locatie van de schuur is in samenspraak met het gemeentelijk Kwaliteitsteam bepaald. De 
karakteristieke voorgevel staat in de richting van de weg en doordat de schuur op de as over het midden van de 
watermolenbrug staat kan het toegangshek naar een meer geschiktere locatie worden verplaatst, namelijk tot de 
boomgaard. Er is tevens rekening gehouden met de bezoekers die de lanen van het landgoed passeren, zodat zij 
goed zicht hebben op de te realiseren karakteristieke schuur.

Het herstel van de boomgaard en de realisatie van de karakteristieke schuur heeft geen aantasting van 
bestaande kernmerken tot gevolg, maar leidt daarentegen tot het behoud en de versterking van deze bestaande 
kenmerken.

Conclusie

Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan.

4.8.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat, indien het advies uit het archeologisch onderzoek wordt opgevolgd, geen sprake 
is van negatieve effecten op de archeologische waarden en dat daarnaast geen sprake is van negatieve effecten 
op de cultuurhistorische waarden.
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Hoofdstuk 5  Wateraspecten

5.1  Vigerend beleid

5.1.1  Europees beleid

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

5.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich 
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de 
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

5.1.3  Provinciaal beleid

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

5.1.4  Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

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

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

5.2  Waterparagraaf

5.2.1  Algemeen

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

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

5.2.2  Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(http://www.dewatertoets.nl). De watertoets is gericht op het plangebied. 

De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 'korte procedure' van de watertoets van 
toepassing is. De standaard waterparagraaf behorende bij de korte procedure is opgenomen in bijlage 5 van 
deze toelichting. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen 
geeft een positief wateradvies.
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten en 
planverantwoording

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

6.2  Opbouw van de regels

6.2.1  Algemeen

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

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

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

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

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

6.2.2  Inleidende regels

6.2.2.1  Begrippen

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

6.2.2.2  Wijze van meten

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

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. In 
de bestemmingen is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook bepalingen met 
betrekking tot het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Ieder artikel 
kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. 
Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen afwijkingsregels met betrekking tot bouw- en/of 
gebruiksregels. Ten slotte zijn eventueel bepalingen met betrekking tot het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat naast de 
bestemmingsregels ook in andere artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet 
worden. Alleen zo ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld.

6.2.4  Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 10): deze regel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een plan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, 
het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan 
een soortgelijke eis wordt gesteld.
Algemene bouwregels (artikel 11): deze regels zijn opgenomen ter bescherming van monumenten.
Algemene gebruiksregels (artikel 12): in deze regel is aangegeven wat onder verboden gebruik wordt 
verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in 
overeenstemming met de bestemming.
Algemene aanduidingsregels (artikel 13): deze regels duiden aan waar bepaalde gronden mede bestemd 
zijn voor overige zaken naast de bestemming(en) ter plaatse van die gronden.
Algemene afwijkingsregels (artikel 14): in deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.
Algemene wijzigingsregels (artikel 15): deze regels geven aan hoe de bestemmingen door burgemeester en 
wethouders kunnen worden gewijzigd.
Overige regels (artikel 16); in dit artikel zijn regels in verband met parkeren opgenomen. 

6.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel is 
aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

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

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Zij zijn het juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en 
overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. 

In voorliggend geval is zoveel mogelijk aangesloten bij het moederplan bestemmingsplan 'Tubbergen 
Buitengebied 2016', zodat het plangebied aansluit bij het omliggende gebied. Voor wat betreft het opnemen van 
de parkeerregeling is aangesloten op het plan het 'Facetbestemmingsplan parkeren Tubbergen', dat op 28 mei 
2018 is vastgesteld.

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld.

Agrarisch - 2 (Artikel 3)

De boomgaard blijft voorzien van de bestemming 'Agrarisch - 2', ook de gronden van de toekomstige boomgaard 
zijn van deze bestemming voorzien. De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd 
voor het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke, 
geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Vanwege het behoud van de aanduiding “specifieke vorm van 
waarde - landgoed” blijven de gronden tevens bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
waarden van landgoederen.
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Ter plaatse van deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

Bos - Natuur (Artikel 4)

Ter compensatie zijn agrarische gronden voorzien van de bestemming 'Bos - Natuur'. Deze gronden zijn onder 
meer bestemd voor natuur, bosbouw en houtproductie en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de 
waarden van landgoederen, vanwege de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”.

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

Wonen - Historische buitenplaats (Artikel 5)

De gewenste schuur beschikt over de bestemming 'Wonen - Historische buitenplaats'. Alle locaties met deze 
bestemming, zoals ook de bestaande havezathe en de bestaande brandschop, zijn met elkaar verbonden. 

De gronden van de havezathe en de brandschop zijn op basis van deze bestemming onder andere bestemd voor 
het wonen in een historische buitenplaats al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mantelzorg, bed & breakfast, een landgoedwinkel, een landgoedcentrum 
en/of sociaal-culturele doeleinden en bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het landgoed. De gronden voor 
de gewenste schuur zijn voorzien van de aanduiding 'opslag', waardoor ter plaatse de verkoop en opslag van 
onder meer teeltproducten zijn toegestaan.

Het aantal hoofdgebouwen en de maten hiervan dienen minimaal gelijk te blijven aan de bestaande situatie. De 
totale oppervlakte aan bijbehorende werken betreft de bestaande oppervlakte inclusief de oppervlakte van de 
gewenste schuur. 

Na de realisatie van de gewenste schuur dient het landschapsplan binnen 24 maanden te worden uitgevoerd. Dit 
is gewaarborgd met een voorwaardelijke verplichting die geldt ter plaatse van de aanduiding 'opslag'.

Waarde - Archeologie 2, Waarde - Archeologie 3 en Waarde - Archeologie 4 (Artikel 6, 7 en 8)

Deze gronden zijn, behalve voor de andere bestemming(en) die hier voorkomen, mede bestemd voor het 
behoud en de bescherming van de gebieden met (hoge en zeer hoge) archeologische waarden.

Waarde - Ecologie (Artikel 9)

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van 
de instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland.
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid 

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

In het voorliggende geval is geen sprake van te verhalen kosten, zodat geen exploitatieovereenkomst is 
afgesloten. De gemeentelijke kosten, waaronder leges, komen voor rekening van de initiatiefnemer. Met de 
initiatiefnemer wordt daarnaast een overeenkomst gesloten waarin tevens de planschade is afgedekt.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg en inspraak

8.1  Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie en 
Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 
welke in het plan in het geding zijn.

8.1.1  Het Rijk

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

8.1.2  Provincie Overijssel

Het plan wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg naar de provincie toegezonden.

8.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'korte procedure'. Het 
waterschap geeft een positief wateradvies. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er 
nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.

8.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. 

8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 4 december 2019 zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn 
geen zienswijzen ingediend.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Landschapsplan
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Bijlage 2  Quickscan Flora en Fauna
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een schuur op een perceel op landgoed Herinckhave, te 
Fleringen. Om de bouw mogelijk te maken moet een peren- en appelboom gerooid worden. Om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied. Het natuurwaardenonderzoek 
is een zogenaamd quickscan-natuurwaardenonderzoek. In voorliggend rapport worden de bevindingen van 
het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Het onderzoeksgebied is 30 oktober 2018 en 21 mei 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van 
beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en 
andere beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben 
op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming: 
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Nederland, maar ligt op enige afstand van Natura2000-
gebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het Natuurnetwerk niet aangetast. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de voorgenomen 
activiteit getoetst te worden aan de gesteld criteria voor kleinschalige ontwikkelingen in het Natuurnetwerk 
Nederland. Vanwege de lokale invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op 
Natura2000-gebied.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming: 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied. Er zijn geen beschermde faunasoorten die een rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied bezetten. De mol, die in het plangebied vermoedelijk een rust- en/of 
voortplantingslocatie bezet, is niet beschermd.  
De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het gebied voorkomende vogel-, amfibieën- 
en grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen plannen licht aangetast, maar deze 
aantasting is echter te gering om te spreken van een wettelijke consequentie. Er wordt geen essentieel 
foerageergebied van vleermuizen aangetast en er blijft voldoende gelijkwaardig foerageergebied behouden 
na planrealisatie.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Samenvattende conclusie:  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. 
Vanwege de ligging van het plangebied binnen het Natuurnetwerk Nederland, dient de voorgenomen 
activiteit getoetst te worden aan de gestelde criteria voor het realiseren van een kleinschalige ontwikkeling 
binnen het Natuurnetwerk Nederland, zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Overijssel. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteit, worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk vermoedelijk niet aangetast. Voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op 
Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 
vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een schuur op een perceel op landgoed Herinckhave, te 
Fleringen. Om de bouw mogelijk te maken moet een peren- en appelboom gerooid worden. Om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied. Het natuurwaardenonderzoek 
is een zogenaamd quickscan-natuurwaardenonderzoek. In voorliggend rapport worden de bevindingen van 
het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd op landgoed Herinckhave. Dit landgoed ligt net ten westen van de kern 
Fleringen en is bereikbaar via de Herinckhaveweg. Op onderstaande topografische kaart wordt de globale 
ligging van het plangebied weergegeven.  
  

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de blauwe marker in de zwarte cirkel aangeduid 
(bron kaart: Provincie Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit vier, dicht bij elkaar gelegen deelgebieden. Het westelijke deelgebied bestaat uit 
een ietswat verruigt, extensief beheerd graslandperceel met een soortenarme grazige vegetatie van 
raaigras. Het oostelijke deelgebied bestaat uit een deel van een hoogstamboomgaard en bestaat uit een 
soortenarme grazige vegetatie van raaigras en twee hoogstamperenbomen. Op onderstaande afbeelding 
wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de begrenzing. Voor een verbeelding van het 
plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  
 

 
Ligging van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. 
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3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om een houten schuur, met een authentiek Twentse uitstraling, te bouwen in het 
oostelijke deelgebied. De voorgenomen (fysieke) activiteiten bestaan uit het rooien van twee hoogstam 
fruitbomen, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het beplanten van een graslandperceel met 
hoogstam fruitbomen. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: De Erfontwikkelaar). 

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

 Rooien bomen (twee stuks); 

 Bouwrijp maken bouwplaats en graven cunet voor pad; 

 Bouwen schuur en aanleggen pad; 

 Aanplanten hoogstam fruitbomen; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
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noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien 
van de bomen, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de schuur en weg.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingslocaties buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
 

4.2.1 Algemeen 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 

4.2.2 Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied ligt deels op grond dat tot het Natuurnetwerk Nederland behoort en deels in de zone 
ondernemen met natuur en water buiten de NNN. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het 
Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid. Gronden die tot de zone ondernemen met natuur en water 
buiten de NNN behoren, worden met de groene arcering aangeduid. De verschillende deelgebieden worden met het gele vlak 
aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen). 

 
Het plangebied behoort deels tot het deelgebied NNN Mander/Reutum. In de Ruimtelijke verordening is 
een beschrijving van dit deelgebied van het NNN opgenomen.  
 
Dit deelgebied ligt op de stuwwal van Ootmarsum en directe omgeving. Een groot deel van het gebied valt 
onder het N2000 gebied Springendal/Dal van de Mosbeek. De belangrijkste natuurwaarden liggen hier 
langs de Mosbeek, Springendalse beek, Hazelbeek, Onzoel, de Poelbeek en langs de beken die aan de rand 
van de bebouwde kom van Ootmarsum ontspringen. Hier komen mooi ontwikkelde 
Dotterbloemhooilanden voor (met Dotterbloem, Kruipend zenegroen, Grote ratelaar, Brede orchis), 
Veldrushooilanden (o.a. in het Springendal met Draadrus) terwijl het brongebied van de Mosbeek in ons 
land het best ontwikkelde voorbeeld betreft van de gemeenschap van Vetblad en Vlozegge. In het gebied 
ligt ook een groot oppervlak Elzenbronbos (op 18 locaties), met een groot oppervlak langs de Hazelbeek. 
Hier komen belangrijke populaties voor van Bittere veldkers, Paarbladig goudveil en de Dotterbloem. 
Bijzondere soorten zijn het Alpenheksenkruid en Carex x boenninghausiana (IJle zegge x Pluimzegge). In het 
gebied liggen ook diverse droge en vochtige heidevelden, zoals het Vasser grafveld en de Paardenslenkte. 
Veel bos behoort tot het Zomereiken-Berkenbos of betreft dennenbossen op voormalige heidevelden. Met 
succes is natuur hersteld in het dal van de Brunninkhuizerbeek met o.a. Veldrushooiland. Hier vestigde zich 
binnen 10 jaar na inrichting o.a. Gevlekte orchis en Sterzegge. Bij herstel van cultuurgrasland naar heide 
blijken bedreigde soorten als o.a. Moeraswolfsklauw, Stekelbrem en Dwergviltkruid succesvol.  
 
Het kwelgebied van Reutum ligt ten oosten van Tubbergen aan de westkant van de Ootmarsumse stuwwal. 
Er treedt hier grondwater vanuit de stuwwal aan de oppervlakte. Hier liggen bestaande natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer (Reutumerweuste, Veenmaten en Weustematen). Deze natuurgebieden bestaan uit natte 
elzen-, berken- en elzen-berkenbroekbossen en niet bemeste natte graslanden met veel soorten die 
kenmerkend zijn voor kleine zeggemoerassen en vochtige schraalgraslanden (o.a. Gevlekte orchis, 
Draadrus, Sterzegge). Ook liggen hier de landgoederen Baasdam en Herinckhave. Deze bosrijke 
landgoederen liggen langs beken met natte, beekbegeleidende graslanden. De cultuurgronden bestaan 
voor een deel uit extensieve natte graslanden met veel Geknikte vossenstaart en maïsland. In het kader van 
het Raamplan Tubbergen is rond 1980 de waterhuishouding van het gebied gewijzigd en verder afgestemd 
op de landbouwkundige functie van de cultuurgronden. Hierdoor is de verdroging van de natuur sterker 
toegenomen.  
Ten westen van Tubbergen ligt het Hondeven. Het Hondeven is een pingorelict uit de laatste ijstijd en ligt 
hoger dan de direct eromheen gelegen gronden. Om het ven liggen lager gelegen vochtige heidevegetaties 
en een zwak gebufferd ven met vegetaties van o.a. Moerasgentiaan, Pilvaren en Draadzegge. Door 
ontwatering aan de noordzijde treedt hier verdroging op.  
 
Streefbeeld  
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In de beekdalen en brongebieden van de Hazelbeek, Springendalse beek, Mosbeek, Poelbeek en 
Onzoelbeek en in de verbinding tussen Stuwwal en Dinkel is het doel de ontwikkeling van het natuurlijke 
karakter van de beken (N03.01 Beek en bron), met natte beekbegeleidende schraalgraslanden (Vochtige 
schraalgraslanden N10), hoger overgaand in vochtige en droge heide (natuurdoeltypen N06.04 resp. 
N07.01).  
 
Bij het Hondeven wordt gestreefd naar herstel van de hydrologie en ontwikkeling van nat schraalland. In 
het kwelgebied bij Reutum is de doelstelling aaneensluiting en hydrologische buffering van de bestaande 
natuurgebieden in combinatie met retentie, ontwikkeling van Nat schraalland (natuurdoeltype N10.01), 
Vochtig hooiland (N10.02) en natuurbos (natuurdoeltype Vochtige bossen N14) (bron: Ruimtelijke 
Verordening 2017).  
 
Conclusie  
In de Ruimtelijke verordening wordt het plangebied bij name genoemd (landgoed Herinckhave), maar 
wordt geen streefbeeld benoemd. Wel wordt opgemerkt dat het gebied verdroogd is als gevolg van 
landbouwkundige maatregelen, uitgevoerd in de jaren ’80 van de vorige eeuw.  
 

4.2.3 Effectbeoordeling 

 
1. Aanleg schuur en pad 

Door de bouw van de schuur en de aanleg van het pad, krijgt een klein deel van het Natuurnetwerk 
Nederland een andere inrichting en gebruik. Het agrarisch cultuurlandschap binnen het NNN wordt 
gekenmerkt door een afwisseling van agrarische cultuurgronden, houtwallen, bosjes, laanbeplanting en 
erven (en andere bebouwing). Ook landgoederen kenmerken zich door een verwevenheid van agrarisch 
gebruik, bossen, houtsingels en bewoning.  
 
Gelet op de beperkte schaal van de voorgenomen activiteit, worden de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast. 
 

2. Herstellen boomgaard  
Door de aanleg van de boomgaard wordt een extensief gebruikt, deel verruigt graslandperceel met een lage 
ecologische waarde, ingericht als boomgaard. De ondergrond van de boomgaard bestaat uit grasland en zal 
worden gehooid of begraasd.  
 
Door de aanleg van de boomgaard, worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk 
Nederland versterkt. Oude boomgaarden vormen een waardevolle habitat voor vogels, kleine zoogdieren 
en vleermuizen en versterken de biodiversiteit.  
 

3. Bestemmingswijziging  
De bestemming van het perceel met de nieuwe boomgaard wordt omgezet van ‘bos-natuur’ naar 
‘agrarisch’. Van een bestaande bosstrook wordt de bestemming ‘agrarisch’ omgezet naar ‘bos-natuur’. 
Ondanks de wijziging van de bestemming, verandert er in de praktijk niets. De bestaande bosstrook krijgt 
een passende bestemming, evenals de nieuw aan te leggen boomgaard. Deze bestond, ondanks de 
bestemming ‘bos-natuur’ uit extensief graslandbeheer. De voorgestelde wijzigingen van de bestemming 
passen bij de huidige situatie.  
 
Door wijziging van de bestemming van de boomgaard en de bosstrook worden de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet aangetast.  
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Verbeelding van de wijzing van de plankaart. Links de huidige plankaart en rechts de gewenste nieuwe plankaart (bron: 
bjz.nu). 

 
Wettelijke consequenties 
De Omgevingsverordening Overijssel staat kleinschalige ontwikkeling in het Natuurnetwerk Nederland toe, 
mits aan een aantal voorwaarden wordt voldoen. Het voornemen dient getoetst te worden op deze criteria. 
In onderstaande alinea wordt de toetsing besproken.  

4.2.4 Beschermingsregime 

De gemeenteraad is bevoegd om bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor relatief kleinschalige 
ontwikkelingen binnen het NNN (voorheen EHS) af te wijken van het beschermingsregime zoals vastgelegd 
in artikel 2.7.3 van de Ruimtelijke Verordening. mits is aangetoond en verzekerd dat deze wijziging:  
1) de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast, 
2) per saldo gepaard gaat met een versterking van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 

(voorheen EHS), of een vergroting van de oppervlakte van het NNN (voorheen EHS),  
3) plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties. 
 
Beoordeling van de voorgenomen activiteiten aan de gestelde voorwaarden: 
 
Ad 1. 
De wijzigingen van de bestemmingen (totaal) leiden niet tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Een klein deel van het NNN wordt bebouwd en een verruigt graslandperceel wordt ingericht als 
boomgaard. Dergelijke kleinschalige ontwikkelingen passen in het beheer van een landgoed en passen in 
het (agrarisch) cultuurlandschap dat kenmerkend is voor het NNN ter plekke.  
 
Ad 2.  
Een wijziging van de bestemming, hoeft niet te leiden tot wijziging van de oppervlakte NNN. Ook agrarisch 
cultuurland is passend binnen het NNN. Door de voorgestelde wijziging van de plankaart neemt de 
oppervlakte ‘bos-natuur’ toe, t.o.v. de huidige plankaart. Door de bouw van de schuur en de aanleg van de 
boomgaard worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet aangetast. De bouw van een 
kleine schuur in een bestaande boomgaard en de aanleg van een nieuwe boomgaard past in het beheer van 
een landgoed. De aanleg van de boomgaard vormt zelfs een versterking van de ecologische waarde van het 
landgoed. Fruitbomen vormen een geschikte habitat voor kleine zoogdieren, amfibieën, vogels en 
vleermuizen. De ecologische betekenis van het huidige graslandperceel neemt toe door de aanleg van de 
boomgaard.  
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Ad 3.  
De boomgaard en de schuur vormen een uitbreiding van de bedrijvigheid van het landgoed en dragen bij 
aan een duurzame instandhouding van het landgoed. Om een meerwaarde voor de opbrengst van de 
boomgaard te creëren, is het logisch deze ontwikkeling te concentreren rondom de historische 
buitenplaats. Gelet op de beschikbare ontwikkelruimte rondom het landgoed, is de gekozen locatie een 
logische en zijn er geen betere, alternatieve locaties beschikbaar.   
 
Conclusie  
Door wijziging van de bestemming van drie percelen, neemt het areaal NNN niet af en door de bouw van de 
schuur en de aanleg van de boomgaard worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN zelfs 
versterkt. De voorgenomen activiteiten voldoen aan de gestelde voorwaarden voor een kleinschalige 
ontwikkeling in het NNN. De Omgevingsverordening Overijssel, vormt geen belemmering voor uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten.  
 
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Gronden die tot Natura2000 
behoren liggen op minimaal 4,5 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de 
ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
   

  
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met 
okergele kleur aangeduid. De globale ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel aangeduid (bron: Provincie 
Overijssel). 

 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

4,5 kilometer afstand 
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 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen zoals vastgesteld voor Natura2000. 
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Nederland, maar ligt op enige afstand van gronden die tot 
Natura2000 behoren. Kleinschalige ontwikkelingen binnen het Natuur Netwerk Nederland zijn toegestaan, 
mits de wezenlijke kenmerken en waarden niet aangetast worden. Het voornemen dient getoetst te 
worden aan de criteria, zoals opgenomen in de Ruimtelijke Verordening van de Provincie Overijssel. 
Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van Natura2000.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 
amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten, maar behoort niet tot het normale verspreidingsgebied 
van zeldzame- en kritische amfibieënsoorten als rugstreeppad, boomkikker en kamsalamander. Ook ligt het 
plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van zeldzame grondgebonden zoogdiersoorten als 
waterspitsmuis, veldspitsmuis en grote bosmuis.  
 
Het plangebied bestaat uit een deel van een oude boomgaard. Gelet op de inrichting en he gevoerde 
beheer wordt het plangebied als een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten beschouwd. 
Het is niet uitgesloten dat de volgende soortgroepen in het plangebied voorkomen: 

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 30 oktober 2018 en 21 mei 2019. Beide 
bezoeken zijn afgelegd tijdens de daglichtperiode (ochtend). Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht 
op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is 
visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 
12x60), zaklamp en zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
30-10-2018: Bewolkt, droog, temperatuur 9⁰C, wind 2-3 Bft.  
21-5-2019: Bewolkt, droog, temperatuur 13⁰C, windstil.   
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar doorgaans geen 
bezet nest hebben. De enige vogelsoorten die mogelijk nog een bezet nest hebben in deze periode in het 
jaar zijn Turkse tortel, holenduif en houtduif. Sommige standvogels bevinden zich soms nog in de omgeving 
van de broedplaats, maar de meeste trekvogels hebben de broedplaats al verlaten.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, ruiveren (roofvogels), eierdoppen en 

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

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde 
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
  
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar 
ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar 
grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 
zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, 
prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Sommige 
vleermuissoorten hebben de winterverblijfplaats al bezet. Soorten als gewone- en ruige dwergvleermuis 
bezetten mogelijk nog de paar- en/of zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is ongeschikt voor 
onderzoek naar kraamkolonies van vleermuizen.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Er is o.a. gezocht naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen met holen en 
gaten. Gebouwen en andere bouwwerken zoals kelders, bruggen en tunnels ontbreken in het plangebied.  
 
De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. In deze tijd van het jaar 
bezetten amfibieën normaal gesproken de winterverblijfplaats. Amfibieën kunnen een winterverblijfplaats 
bezetten in holen en gaten in de grond, onder de strooisellaag, groenafval, takkenbossen en opgeslagen 
afval en goederen. Soorten als bruine kikker en gewone pad bezetten soms ook een winterrustplaats in 
toegankelijke gebouwen. Een deel van de amfibieënpopulatie overwintert in de sliblaag van natte 
landschapselementen, zoals vijvers, poelen, vaarten en sloten.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 
reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 
kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 
soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet 
aannemelijk dat soorten, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige grondgebonden zoogdieren en 
reptielen.  
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 
plantensoorten.  
 
Vogels  
Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor vogels. Vogels benutten het plangebied vermoedelijk 
uitsluitend als foerageergebied. Er zijn in de oude peren- en appelboom geen oude nesten of holen 
waargenomen die holenbroeders als koolmees, pimpelmees en boomkruiper de kans bieden een 
verblijfplaats te bezetten in de boom. Verschillende delen van de boom zijn ingerot, maar deze gaten 
vormen een ongeschikte nestplaats voor vogels. Elders in de boomgaard hangt een oude en vervallen 
steenuilenkast, maar deze is ongeschikt geraakt als nestplaats en volgens de eigenaar ontbreekt de steenuil 
op het erf.  
 
Door het rooien van de bomen worden geen vogels verwond of gedood en worden geen vogelnesten 
beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels komt door uitvoering 
van de voorgenomen activiteiten te vervallen.  
 
Naar aanleiding van het tweede bezoek aan het plangebied (21 mei 2019) zijn geen nieuwe inzichten 
ontstaan m.b.t. de functie van het plangebied voor vogels.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar er zijn wel sporen gevonden 
die op de aanwezigheid van de mol duiden. Behalve voor de mol, behoort het plangebied vermoedelijk tot 
functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als  
bruine rat, bosmuis, gewone bosspitsmuis, egel, bunzing, steenmarter, haas, ree en vos. Met uitzondering 
van de gewone bosspitsmuis, mol en de bosmuis, benutten voorgenoemde soorten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied. De oude perenboom is niet geschikt als verblijfplaats voor de steenmarter. 
Het plangebied wordt niet als potentieel leefgebied voor de veld- en waterspitsmuis en das beschouwd.  
 

 
Verse graafsporen van de mol in het plangebied. 

 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk mollen verwond en gedood en 
worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen van de mol beschadigd en vernield. De functie van het plangebied 
als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdieren gaat door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet verloren, maar mogelijk wordt de betekenis van het 
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plangebied als foerageergebied voor sommige soorten wel aangetast (minder geschikt vanwege het 
verdwijnen van de fruitbomen en bebouwing oppervlakte).  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bouwrijp maken bouwplaats;  
- Bebouwen plangebied; 

 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied. De gaten en kieren in de oude perenboom zijn 
visueel geïnspecteerd worden niet als een potentiële verblijfplaats van vleermuizen beschouwd omdat die 
te weinig beschutting bieden aan vleermuizen (te open). Sommige delen van de boom zijn ingerot, maar 
deze plekken staan onder invloed van regen en vormen daarom een ongeschikte verblijfplaats voor 
vleermuizen. Andere potentiële verblijfplaatsen, zoals gebouwen en andere bouwwerken ontbreken in het 
plangebied.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 
en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  
 
Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt foerageergebied voor 
verschillende vleermuissoorten beschouwd. Vleermuissoorten die mogelijk in het plangebied foerageren 
zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. 
Voorgenoemde vleermuissoorten foerageren doorgaans rond de randen en kronen van de fruitbomen en 
boven het grasland. Vanwege de kleine oppervlakte van het plangebied, is de betekenis van het plangebied 
als foerageergebied is zeer beperkt.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt het areaal foerageergebied van vleermuizen iets 
af.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien fruitbomen en bebouwen van het plangebied;  
 
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
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Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en vormt daarom 
geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet 
tot het aantasten van een vliegroute van vleermuizen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  
 
Amfibieën  
Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop amfibieën de winterrustplaats bezetten en 
moeilijk te vinden zijn. Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad en bruine kikker. Voorgenoemde 
soorten benutten het plangebied mogelijk incidenteel als foerageergebied tijdens de donkere uren van de 
nacht, maar bezetten ze er geen (winter)rustplaats.  
 
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging nabij potentieel geschikt voortplantingsbiotoop, 
behoort het plangebied vermoedelijk tot geschikt functioneel leefgebied van sommige algemene- en weinig 
kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en bastaardkikker. 
Voorgenoemde soorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied tijdens de donkere uren van 
de nacht, maar ze bezetten er geen (winter)rustplaats of voortplantingsbiotoop. Gelet op de inrichting,  het 
gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, is de betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 
amfibieën gering.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en worden 
geen (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of vernield. Door het bebouwen/verharden van 
het plangebied gaat een klein deel van het areaal foerageergebied van amfibieën verloren. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bebouwen plangebied;  
 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vogels verwond of gedood en worden 
geen nesten beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen.  
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Foerageergebied  
De afname van het areaal foerageergebied van vleermuizen is dusdanig beperkt qua omvang, dat deze 
afname niet leidt tot een meetbaar negatief effect (er wordt geen essentieel foerageergebied aangetast). In 
de directe omgeving van het plangebied blijft voldoende gelijkwaardig foerageergebied behouden. De 
voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 
vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
  

                                                             
3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk mollen verwond en gedood en 
worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties van de mol beschadigd en vernield. De mol is niet 
beschermd. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende 
soorten niet beschermd. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 
het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en 
worden geen (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd of vernield. Voor de amfibieënsoorten die 
een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het 
plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Er hoeft 
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Beschermde soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen 
 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 
foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 
beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 
rust- en voortplantingslocaties 

mol    Niet van toepassing; soort is niet 
beschermd  

Geen 

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

Geen 

Vogels; bezette nesten  Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 
vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten  Niet van toepassing, functionele 
leefgebied wordt niet aangetast.     

Geen 

Amfibieën; 
voortplantingsbiotoop en 
(winter)rustplaats 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten 
 

Niet van toepassing, functie is niet 
beschermd   

Geen  

Overige soorten 
 

Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  



23 

 

6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
uitsluitend als foerageergebied. Er zijn geen beschermde faunasoorten die een rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied bezetten. De mol, die in het plangebied vermoedelijk een rust- en/of 
voortplantingslocatie bezet, is niet beschermd.  
 
De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het gebied voorkomende vogel-, amfibieën- 
en grondgebonden zoogdiersoorten niet beschermd. De betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen plannen licht aangetast. Deze aantasting is 
echter te gering om te spreken van een wettelijke consequentie. Er wordt geen essentieel foerageergebied 
van vleermuizen aangetast en er blijft voldoende gelijkwaardig foerageergebied behouden na 
planrealisatie.  
 
Het plangebied behoort tot het Natuurnetwerk Nederland, maar ligt op enige afstand van Natura2000-
gebied. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het Natuurnetwerk niet aangetast. In het kader van de ruimtelijke ordening dient de voorgenomen 
activiteit getoetst te worden aan de gesteld criteria voor kleinschalige ontwikkelingen in het Natuurnetwerk 
Nederland. Vanwege de lokale invloedsfeer, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op 
Natura2000-gebied.  
 
Conclusie  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. 
Vanwege de ligging van het plangebied binnen het Natuurnetwerk Nederland, dient de voorgenomen 
activiteit getoetst te worden aan de gestelde criteria voor het realiseren van een kleinschalige ontwikkeling 
binnen het Natuurnetwerk Nederland, zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Overijssel. Gelet op de 
aard en omvang van de voorgenomen activiteit, worden de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk vermoedelijk niet aangetast. Voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op 
Natura2000-gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 
vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 
overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  
 

  

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

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

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
 



26 

 

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 12 juli 2018. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
In het buitengebied van Fleringen, in de gemeente Tubbergen, ligt het historische landgoed Herinckhave.  

Het voornemen is om ter plaatse van de voormalige boomgaard het oorspronkelijke biologisch telen van 
groente en fruit mogelijk te maken en deze locatie in de toekomst wellicht uit te breiden. Voor de verkoop en 
het bergen van de teelt (en de voor de teelt benodigde materialen) afkomstig uit de boomgaard is een 
passende locatie noodzakelijk. De wens is om hiervoor te midden van de boomgaard (hierna: projectgebied) 
een authentieke Twentse landbouwschuur te realiseren. 

In afbeelding 1.1 is de ligging van het landgoed (rode cirkel) nabij de kern Fleringen weergegeven. 

 
Afbeelding 1.1 Ligging landgoed met daarbinnen het projectgebied (Bron: ArcGIS) 

 

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2019. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 
Het voornemen is om ter plaatse van de te herstellen boomgaard, het (beroepsmatig) telen van groente en 
fruit mogelijk te maken.  

De gewenste teelt is hoofdzakelijk bedoeld ter versterking van de bestaande ruimtelijke kwaliteit, 
belevingswaarde en toeristische aantrekkelijkheid van het landgoed. Als gevolg van het voornemen kan de 
boomgaard weer functioneren als teeltbedrijf. 

Voor de teeltopbrengst, de verkoop hiervan en de voor de teelt benodigde materialen is een passende locatie 
noodzakelijk. Met de realisatie van een authentieke en karakteristieke Twentse schuur (circa 130 m²) kan 
binnen de te herstellen boomgaard in een dergelijke locatie worden voorzien. Hiervan wordt maximaal 50 m² 
gebruikt ten behoeve van verkoop en het overige deel ten behoeve van opslag. 

Het landgoed wordt via twee zijden ontsloten, namelijk op de Oldenzaalseweg (N343) in het noorden en op de 
Ootmarsumseweg (N349) in het zuiden. 

In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie ter plaatse weergegeven, waarbij de te realiseren 
schuur met nummer 10 is aangegeven.  

 
Afbeelding 2.1 Impressie gewenste situatie (Bron: De Erfontwikkelaar) 
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Een impressie van de gewenste schuur is te zien in afbeelding 2.2. 

 
Afbeelding 2.2 Impressie gewenste bebouwing (Bron: Taco Bouwadvies) 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 4,5 kilometer afstand vanaf het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het 
’Springendal/Dal van de Mosbeek’. 

Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van 
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase. 
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan 
de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie bouwverkeer; 
2. Realisatie schuur. 

3.2.2 Verkeersgeneratie 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.  

In voorliggend geval wordt er van uitgegaan dat al het bouwverkeer het projectgebied via het noorden van 
projectgebied verlaat en ter hoogte van de N343 opgaat in het heersende verkeersbeeld. Bij deze situering van 
al het verkeer in de richting van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is sprake van een worst-case situatie, 
aangezien het verkeer het projectgebied ook via het zuiden (op grotere van het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied) kan verlaten. 

In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen gemiddeld per 
weekdagetmaal tijdens de bouwperiode (dus tijdelijk) zullen plaatsvinden: 

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 

In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NH3 van < 1 kg/jaar en een emissie NOx van 
2,87 kg/jaar. 

Opgemerkt wordt dat in AERIUS de bovenstaande verkeersbewegingen voor een heel jaar worden 
doorberekend. De realisatie van de schuur zal echter binnen enkele maanden voltooid zijn. Daarnaast moet 
vermeld worden dat binnen dit onderdeel van het voornemen eveneens geen rekening is gehouden met de 
vrije dagen (vakantie, overige vrije dagen en weekenden) en de overige dagen in het jaar waarop niet 
gebouwd wordt. Vorenstaande uitgangspunten schetsen daarmee een worst-case scenario. 

 

Type verkeer Aantal voertuigen Aantal verkeersbewegingen (aantal 
voertuigen x2) 

Licht verkeer 2 4 
Middelzwaar verkeer 1 2 
Zwaar verkeer 1 2 
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3.2.3 Realisatie schuur 

Voor de realisatie van de schuur is tijdens de bouwperiode eveneens een aantal uren sprake van werktuigen 
die worden gebruikt binnen het projectgebied. Dergelijke werktuigen stoten tijdens de werkuren eveneens 
stikstof uit.  

In voorliggend geval zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Type 
werktuig 

Aantal dagen 
en uren 
project  

Vermogen 
(KW) 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g/kWh) 

Emissie 
NOx 
(kg/jaar) 

Graafmachine 
(bouwjaar 
2011) 

20 uren 200 60 2,9 6.96 

Kranen  
(bouwjaar 
2011) 

10 uren 
 

200 50 3,6 3,60 

Totaal 10,56 

De kenmerken van de werktuigen in de berekening zijn aangesloten op de default-waarden die zijn 
opgenomen in de AERIUS-tool.  

In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 10,56 kg/jaar. 

Opgemerkt moet worden dat in de berekening rekening is gehouden met een ruim aantal uren en werktuigen 
met het bouwjaar 2011. Het is echter aannemelijk dat bij de realisatie van het voornemen sprake is van minder 
uren en dat jongere werktuigen worden gebruikt. Indien dit het geval is zal dit leiden tot een aanzienlijke 
vermindering van de totale emissie. In voorliggend geval is dan ook sprake van een worst-case situatie.  
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3.3 Gebruiksfase 

3.3.1 Schuur 

Voor het gebruik van een gedeelte van de schuur is in voorliggend geval een vergelijking gemaakt met het 
gebruik van ‘kantoren en winkels’ (opgenomen in de AERIUS-tool). Onder meer aangezien dit gedeelte van de 
schuur (maximaal 50 m²) dienst zal doen als winkel en het aannemelijk is dat hier sprake zal zijn van 
verwarming (waarbij eventueel ook stikstof kan worden uitgestoten). 

Ondanks dat het overige deel enkel gebruikt wordt ten behoeve van opslag (waarbij geen sprake is van 
verwarming en daarmee eventuele stikstofuitstoot) is in de berekening voor de gehele schuur (130 m²) een 
vergelijking gemaakt met het gebruik van ‘kantoren en winkels’. Zodoende is sprake van een worst-case 
scenario. 

In totaal is in de berekening rekening gehouden met afgerond een emissie NOx van 21,00 kg/jaar. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren schuur brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft 
stikstofuitstoot tot gevolg. Als gevolg van voorliggende ontwikkeling wordt echter geen forse toename van de 
verkeersgeneratie verwacht. De gewenste teelt is hoofdzakelijk bedoeld ter versterking van de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde en toeristische aantrekkelijkheid van het landgoed en de verkoop 
(maximaal 50 m²) en de opslag (minimaal 80 m²) in de karakteristieke schuur staan hiervan in dienst. 

De verkoop is zeer kleinschalig en vergelijkbaar met 'verkoop aan huis'. De producten worden in de vorm van 
pakketten afgeleverd op vaste afleveradressen in de regio en daarnaast kunnen passerende recreanten 
producten kopen in de winkel. Deze recreanten betreffen wandelaars en fietsers die in de huidige situatie 
reeds het landgoed bezoeken. De ontwikkeling heeft ten aanzien van de winkel (maximaal 50 m²) waar deze 
groep de producten koopt dan ook geen extra toename van de verkeersgeneratie tot gevolg. 

Het afleveren van de producten in de vorm van pakketten heeft echter wel een beperkte extra toename van 
de verkeersgeneratie tot gevolg. Het gaat om het afleveren van producten en pakketten die behoren tot het 
onderdeel opslag (minimaal 80 m²/maximaal 130 m²). Voor het berekenen van de verkeersgeneratie wordt 
van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het CROW gebruik 
gemaakt. De gemeente Tubbergen is een 'niet-stedelijke' gemeente en de locatie van het plangebied betreft 
'het buitengebied'. 

Voor dit deel van de schuur wordt aangesloten bij de kengetallen van een functie uit de publicatie van het 
CROW met de meest vergelijkbare verkeersgeneratie, namelijk: een bedrijf 
arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf). De reden hiervan is dat, zoals reeds 
vermeld, enkel sprake is van een toenemende verkeersgeneratie als gevolg van de opslag en het transport van 
de pakketten. Voor 100 m² bvo is sprake van gemiddeld 9,5 verkeersbewegingen.  Voor het opslag deel van de 
schuur (maximaal 130 m²) wordt met dit kengetal gerekend, dit leidt tot een toename van de 
verkeersgeneratie van: 9,5 x 1,3 (130 m²) = 12,4 verkeersbewegingen. Dit zijn afgerond 13 
verkeersbewegingen. Verwacht wordt dat dit geringe aantal feitelijk nog lager zal zijn, aangezien de 
activiteiten ter plaatse vele malen kleinschaliger zijn dan de activiteiten van de functie waarmee in voorliggend 
geval is vergeleken. 

In voorliggend geval is ondanks het vorenstaande, rekening gehouden met de berekende 13 
verkeersbewegingen per weekdagetmaal, waarbij voor ruim de helft (7 verkeersbewegingen) rekening is 
gehouden met middelzwaar verkeer in verband met het afleveren/ophalen van de pakketten. Dit betreft een 
worst-case situatie, omdat dit naar verwachting hoofdzakelijk geschiedt door middel van lichtverkeer (auto’s, 
bestelbusjes etc.). Daarnaast is er van uitgegaan dat al het verkeer het projectgebied via het noorden van 
projectgebied verlaat en ter hoogte van de N343 opgaat in het heersende verkeersbeeld. Door hiervan uit te 
gaan wordt al het verkeer in de richting van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied gesitueerd, waardoor 
sprake is van een worst-case situatie. Het is namelijk ook mogelijk om het projectgebied via het zuiden (op 
grotere van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied) te verlaten. 

In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NH3 van < 1 kg/jaar en een emissie NOx van 
4,42 kg/jaar. 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 

4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AERIUS Berekening Landgoed Herinckhave 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke Plannen en Advies 

   

 

10 

BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten Aanlegfase 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van 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.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQFEoUgs2kiV (30 oktober 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Herinckhaveweg 6, 7666 LK Fleringen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herinckhave Landgoed RQFEoUgs2kiV

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 11:07 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,43 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie schuur

RQFEoUgs2kiV (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwactviteiten
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 10,56 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 2,87 kg/j

RQFEoUgs2kiV (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwactviteiten
Locatie (X,Y) 250664, 489320
NOx 10,56 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 6,96 kg/j

AFW Kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 3,60 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 250599, 489588
NOx 2,87 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2,0 / etmaal NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / etmaal NOx
NH3

1,46 kg/j
< 1 kg/j

RQFEoUgs2kiV (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/5



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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RQFEoUgs2kiV (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/5
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Bijlage 2 Rekenresultaten Gebruiksfase 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van 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.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RPDFKqkYSBpb (30 oktober 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu Herinckhaveweg  6, 67666 LK Fleringen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herinckhave landgoed RPDFKqkYSBpb

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 oktober 2019, 17:11 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 25,42 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Realisatie schuur

RPDFKqkYSBpb (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Schuur
Plan | Plan

- 21,00 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 4,42 kg/j

RPDFKqkYSBpb (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Schuur
Locatie (X,Y) 250664, 489320
NOx 21,00 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Kantoren en winkels Schuur (winkel en
woning)

130,0 m^2 NOx 21,00 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 250599, 489588
NOx 4,42 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

7,0 / etmaal NOx
NH3

4,03 kg/j
< 1 kg/j

RPDFKqkYSBpb (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/5



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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RPDFKqkYSBpb (30 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/5



Bijlage 4  Archeologisch onderzoek
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Laagland Archeologie heeft in  februari 2019 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd op een terrein van landgoed Herinckhave 
te Fleringen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure 
vanwege het voornemen op het terrein een veldschuur te bouwen. 

Het onderhavige onderzoek vormt het eerste stadium in het onderzoeksprotocol, dat 
landelijk voor archeologisch onderzoek geldt. Voor het bureauonderzoek zijn diverse 
bodemkundige, archeologische en historische bronnen geraadpleegd. Het veldonderzoek 
bestond uit het zetten van vijf verkennende boringen.  

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. 
Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.6). Op basis van 
het bureauonderzoek worden resten van de laatmiddeleeuwse en nieuwtijdse 
voorganger(s) van de huidige havezate Herinckhave verwacht. Dat kan gaan om 
muurresten, maar ook resten van oudere voorgangers. Daarnaast worden grondsporen 
verwacht die hiermee samenhangen. 

Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en 
zonodig aan te vullen. Ook hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2).  

Bij het booronderzoek is een dik, vermoedelijk opgebracht dek aangetroffen. Sporadisch 
zijn daarin fragmentjes baksteen en houtskool gevonden. In één boring is een 
vermoedelijk archeologisch spoor – waarschijnlijk een gedempte sloot – gezien. De 
natuurlijke ondergrond bestaat uit dekzand waarin de C-horizont van een 
beekeerdgrond is aangetroffen.  

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd archeologisch 
vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren in de vorm van een archeologische 
begeleiding of eventueel een proefsleuvenonderzoek indien de veldschuur op poeren 
gebouwd wordt. Indien echter de constructie op ingedraaide of geheide palen wordt 
gefundeerd is de bodemverstoring verwaarloosbaar en kan worden afgezien van nader 
archeologisch onderzoek. Dit advies is overgenomen door de bevoegde overheid, de 
gemeente Tubbergen. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar 
deskundige, de heer A. Vissinga (regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail 
albert.vissinga@hetoversticht.nl 
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De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van een veldschuur op 
een terrein nabij Huis Herinckhave te Fleringen, gemeente Tubbergen (OV). Hiertoe 
is een bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Tubbergen heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische 
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande 
bouwactiviteiten. 

Het plangebied betreft de Herinckhave in Fleringen, gemeente Tubbergen (OV), zie 
onderstaande afbeelding. 

Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

1  INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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De veldschuur heeft een omvang van 120 m2. Voor een beter begrip van de 
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter 
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende 
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze 
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Provincie  Overijssel 

Gemeente Tubbergen 

Plaats Fleringen 

Toponiem Herinckhave 
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Tabel 1. Objectgegevens. 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
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Het plangebied is momenteel in gebruik als boomgaard. In de toekomst wordt op het 
terrein een veldschuur gebouwd. Het gaat daarbij om een bestaande authentieke 
Twentse schuur die elders gedemonteerd en hier weer opgebouwd zal worden. 
Onderstaande afbeeldingen tonen een doorsnede van voor- en zijaanzicht van de 
schuur. 

 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 
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Afbeelding 2. Profiel voor- en zijaanzicht van de veldschuur. 

De veldschuur wordt op poeren gefundeerd. Naar opgaaf van de bouwtekening heeft 
de basis van een poer een doorsnede van 60 cm en worden de poeren tot een diepte 
van ongeveer 90 cm -mv ingegraven. De werkelijke dimensies kunnen verschillen. 
De oorspronkelijke schuur heeft twee mestgoten. In de herbouwde vorm verdwijnen 
deze: de veldschuur zal worden gebruikt voor de opslag van tuinbouwmateriaal en 
groenten en fruit. De ontgravingen die met de aanleg van de poeren gepaard gaan, 
zullen wat ruimer en dieper zijn.  

Op de gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart (zie bijlage 5 ligt 
het plangebied in een terrein van hoge archeologische waarde. De gemeente streeft 
hier naar behoud via het bestemmingsplan. De aanwezigheid van archeologische 
waarden is hier aangetoond. Indien behoud niet mogelijk is, is archeologisch 
onderzoek verplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm.  

Daarnaast ligt het plangebied in een zone met dekzandhoogten en – ruggen, al dan 
niet met een plaggendek. Voor deze zones geldt een hoge verwachting op het 
aantreffen van archeologische resten. Op basis hiervan is archeologisch onderzoek 
verplicht bij ingrepen groter dan 2500 m2 en dieper dan 40 cm.  

Het meest westelijke deel ligt in een zone van beekdalen en overige laagten. 
Hiervoor geldt een lage verwachting. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij 
ingrepen groter dan 5000 m2 en dieper dan 40 cm. 

De verwachting en onderzoekseis met betrekking tot een hoge archeologische 
waarde prevaleert hier. De omvang van de geplande verstoringen overschrijdt 

1.5 GEMEENTELIJK BELEID 
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daarmee vrijstellingsgrenzen zoals die in het vigerende gemeentelijk 
archeologiebeleid zijn aangegeven. 

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). Het bureauonderzoek heeft tot doel een 
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, 
en te bepalen of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor 
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld 
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit 
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek 
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.  

Voor realisering van de doelstelling wordt de volgende vraagstelling gehanteerd: 
� Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

� Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 

de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied op 

bewoning en gebruik in het verleden? 

� Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

� Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

� Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 

waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 

locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke verstoringen)?  

1.6 ONDERZOEKSDOEL 
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In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende 
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische 
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

Het plangebied ligt in het Oost-Nederlandse dekzandgebied. Dit gebied kenmerkt 
zich door een zwakgolvend landschap met diverse stuwwallen die boven het 
dekzandlandschap uitsteken. Het dekzand is in de late fasen van de laatste ijstijd 
(het Weichselien, 116.000 – 11500 voor heden) afgezet. De stuwwallen zijn 
gevormd onder invloed van landijs in de voorlaatste ijstijd (Saalien, 238.000 – 
126.000 voor heden). Uit geraadpleegde palaeogeografische kaarten blijkt dat 
gedurende het Holoceen (de huidige warme periode) het gebied nooit met veen is 
bedekt. 

Geomorfologie 

Op de geomorfologische kaart 1:50.000 (bijlage 3) ligt ten noordoosten een 
omvangrijke grondmorenerug (stuwwal, 4B13). Het plangebied ligt in een 
gordeldekzandvlakte (legendaeenheid 2M52), die als een gordel rondom de voet van 
de stuwwal ligt. Ten noorden en zuiden komen gordeldekzandruggen voor. Aan de 
west- en zuidkant van het plangebied ligt een beekdalbodem (22R42), waardoor de 
Fleringer Molenbeek stroomt. Voor de geomorfologische beschrijving is tevens de 
gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart bruikbaar: de 
archeologische verwachtingszones zijn grotendeels gebaseerd op de 
geomorfologische ondergrond, die voor dit doel meer gedetailleerd in kaart is 
gebracht. Op deze gemeentelijke kaart ligt het plangebied op de overgang van een 
zone met dekzandhoogten en –ruggen met een plaggendek naar een zone met 
beekdalen en overige laagten. Eerstgenoemde komt ruwweg overeen met de 
gordeldekzanden en laatstgenoemde met de beekdalbodem. De stuwwal is 
aangegeven als een zone met dekzandhoogten en –ruggen: op de stuwwal is later 
dekzand afgezet: in de ondergrond is echter keileem/grondmorene te verwachten. 

Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 is de stuwwalopduiking 
goed te zien. Ten zuiden en oosten van de havezate zijn een aantal 
dekzandopduikingen zichtbaar. Het havezateterrein ligt op de overgang van de 
hooggelegen stuwwal naar de lagere beekdalgronden. Die positie was belangrijk voor 

2 INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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de continue watertoevoer van de grachten.1 Onderstaande afbeelding toont een 
detailopname van het omgrachte terrein. Heel opvallend zijn de twee ronde 
heuveltjes in het oostelijke deel van de boomgaard. Deze zijn ongeveer 1 m hoog en 
hebben een doorsnede van ruwweg 14 m (zie ook paragraaf 2.4).  

 

Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bodem 

Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een zone met hoge bruine 
enkeerdgronden (bEZ23). De enkeerdgronden zijn vanaf de late middeleeuwen 
ontstaan door regelmatige bemesting van met mest vermengde plaggen, een en 
ander om de bodemvruchtbaarheid van akkers op peil te houden of te verbeteren. 
Hierdoor ontstond op den duur een dik plaggendek van minimaal 50 cm dik. 
Waarschijnlijk zijn de benodigde plaggen hier uit het (nabije) beekdal gestoken.  

De oudste plaggendekken zijn vaak ontstaan op locaties die al voor het in zwang 
komen van plaggenbemesting in gebruik waren als akker (landbouw via het 
zogenaamde drieslagensysteem, waarbij de opeenvolgende gewassen op een akker 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd waren en waarbij periodiek een akker braak 
bleef liggen). Dat zijn relatief hoge, goed ontwaterde zandgronden, zoals men die op 
de nabije stuwwal kan verwachten. Onder een plaggendek zijn vaak sporen van 
oudere bewoning te vinden. Omdat het plaggendek die sporen vaak heeft beschermd 
tegen latere bodemingrepen, zijn die sporen bovendien vaak goed geconserveerd 
gebleven. 

 

                                                

1 Een continue waterhoudende gracht was belangrijk voor de verdedigbare status van de 

havezate, maar ook omdat tijdens een restauratie in 1972-1973 is gebleken dat de 

buitenmuren een houten paalfundering hebben die, om rot tegen te gaan, een stabiele 

grondwaterstand nodig hebben (bron: Bijleveld-von Bönninghausen, 2015). 
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In en nabij het plangebied lijken de plaggendekken te zijn aangebracht op 
veldpodzolgronden (Hn21) en beekeerdgronden (pZg23). Veldpodzolgronden zijn 
relatief vochtige, ietwat zure gronden die niet bijzonder geschikt zijn voor de 
vroegere akkerbouwmethoden. Beekeerdgronden zijn vanwege de hoge vochtigheid 
uitgesproken ongeschikt. Tezamen met de historie van het gebied (zie paragraaf 
2.4) lijkt het niet waarschijnlijk dat de bodemkaart (en de gemeentelijke 
verwachtings- en advieskaart) op dit detailniveau een accuraat beeld geeft omtrent 
de aanwezigheid van een enkeerdgrond in het plangebied.  

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. De 
volgende waarden zijn in en nabij het onderzoeksgebied geregistreerd.  

Waarneming 1315 (tevens beschermd AMK-terrein van zeer hoge waarde, nummer 
1437) betreft een urnenveld uit de late bronstijd – vroege ijzertijd (complextype: 
urnenveld); 

Waarneming 2335 (tevens beschermd AMK-terrein van zeer hoge waarde, nummer 
2674) betreft een grafheuvel uit de bronstijd (complextype: grafheuvel) 

Waarneming 13152 en 13153 benoemen de vondst van enkele tientallen stuks 
bewerkt vuursteen uit het mesolithicum respectievelijk een aardewerkfragment uit 
de late bronstijd (Eemcultuur). De complextypen zijn niet bekend. 

Waarneming 13246 betreft een grote ringwal met een diameter van 130 m waarin 
zich een (vervallen) molenvijver bevindt. Het betreft een (water) molen-complextype 
uit de nieuwe tijd. 

Waarneming 13258 betreft een fragmentje aardewerk (standvoetbeker, 
Enkelgrafcultuur) uit het laat-neolithicum (administratief geplaatst). 

Waarneming 13275 betreft een vindplaats (nederzettingscomplex) met Eem-cultuur 
(late bronstijd – vroege ijzertijd) aardewerk, een bronzen zwaard en randbijl en een 
slijpsteen van de Elp-cultuur uit de midden-bronstijd (administratief geplaatst). 

Waarneming 13276 omvat een spinklosje uit de ijzertijd, complextype onbekend 
(administratief geplaatst). 

Waarneming 13403 (tevens beschermd AMK-terrein van zeer hoge archeologische 
waarde, nummer 1437) betreft een grafheuvel uit de periode neolithicum –bronstijd. 

Waarneming 13423 betreft een urnenveld waarin een bronzen lanspunt uit de 
bronstijd is aangetroffen. 

Waarneming 13424 bevindt zich nabij het plangebied en betreft een omgrachting uit 
de late middeleeuwen –nieuwe tijd. Deze waarneming behoort bij AMK-terrein 2673 
en heeft betrekking op de nog zichtbare omgrachting rondom de boomgaard. 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

2.3.2 WAARNEMINGEN 



Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase  Herinckhave te 

Fleringen, gemeente Tubbergen, Overijssel 

 

15 

 

 

AMK-terreinen (= Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend 
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang 
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch 
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMK-
terreinen van zeer hoog archeologisch belang). 

Het plangebied ligt in AMK-terrein 2673 (hoge archeologische waarde), dat is 
omschreven als een terrein met resten van havezate Herinckhave. Het hof te 
Fleringen wordt voor het eerst genoemd in 1337/1338. In een historisch document 
uit 1683 wordt gesproken van het ‘oude huys op Herinckhaeve, het nieuw bouwhuis 
en het poorthuis’ De tegenwoordige havezate werd gebouwd in 1742 ruim 100 m 
naar het noordwesten.  

AMK-terrein 1436 (beschermd AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde) 
betreft een grafveld met tenminste acht grafheuvels uit het laat-neolithicum – 
vroege ijzertijd.  

AMK-terrein 1437 (beschermd AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde) 
is een terrein met drie heuveltjes. De heuveltjes zijn beschadigd door recente (circa 
1970 – 1979) plunderingen. 

AMK-terrein 2674 (beschermd AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde) 
is een terrein met resten van een grafheuvel 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied grotendeels in 
een zone met een hoge archeologische verwachting. 

Binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied en haar onmiddellijke omgeving zijn 
geen eerdere archeologische onderzoeken geregistreerd in Archis3.2 

Veel van de Overijsselse havezaten zijn ontstaan uit een domeinhof (Latijns: curtis), 
een centrale locatie waar graan werd ingezameld en opgeslagen in een spieker. Dit 
waren vaak houten constructies met een verhoogde vloer waarin het graan droog 
bewaard kon worden. Dergelijke gebouwtjes stonden vaak op een met een gracht 
omgeven heuveltje. In de late middeleeuwen zullen het nog gebouwtjes van 

                                                

2 Die zijn er wel geweest in de vorm van inspecties door Ad Verlinde, de toenmalige provinciaal 

archeoloog. Aan de hand van zijn bevindingen zijn de hiervoor genoemde AMK-terreinen als 

zodanig aangewezen.  

2.3.3 AMK-TERREINEN 

2.3.4  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.5  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

2.4 HISTORIE 
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leemvakwerk zijn geweest. Later werden ze vaak in baksteenvakwerk opgetrokken. 
Het complex van spiekers en schuren werd meestal aangeduid als hof.  Vanaf het 
einde van de late middeleeuwen kregen de grotere spiekers soms een woonfunctie, 
waarbij het werd omgebouwd tot een versterkt huis. Veel havezaten zijn ontstaan 
als adellijke boerderijhof waarbij de spieker het woonhuis vormde  

Personen die wensten te worden ‘geadmitteerd’ tot de Ridderschap en daarmee 
bepaalde politieke rechten kregen, moesten voldoen aan een aantal eisen. Eén van 
de voornaamste eisen betrof het bezit van een havezate, waarbij deze een ‘weerbaar 
karakter’ moest hebben (‘adelyck betimmert’ zijn). Waar mogelijk werd het huis 
omgeven door een gracht. In het midden van de 16e eeuw waren slechts weinig 
havezaten ontstegen aan hun oorspronkelijke bestemming, namelijk te dienen als 
boerenerf.3 

Onderstaande tekst is grotendeels gebaseerd op Bijleveld-von Bönninghausen, 2015. 
De oudst bekende vermelding van het ‘Hof te Fleringen’ dateert uit 1337/1338.4 
Aangenomen wordt dat het hof het stamgoed is van het riddermatige geslacht van 
Vlederingen. Het hof wisselt diverse keren van eigenaar. In 1385 vaardigt de 
toenmalige bisschop van Utrecht (Floris van Wervelinghoven) een oorkonde uit. 
Hierin is aangegeven dat Arend Grubbe heeft verzocht te worden beleend met enkele 
erven en tienden (opbrengsten) van een aantal boerderijen, afkomstig uit de boedel 
van zijn echtgenote, Hadewich van Vlederingen. Vermoedelijk was de familie Grubbe 
al op het hof gevestigd omdat zijn zoon in 1415 of 1457 met het goed wordt 
beleend. In 1723 trouwt Friedrich Christian von Bönninghausen met Johanna Maria 
Antonetta Grubbe. Vanaf deze periode staat het goed plaatselijk bekend als het 
‘Grobbenhoes’.  

Als bruidsschat krijgt zij het landgoed Herinckhave met zich mee. Friedrich Christian 
is vanaf 1758 luitenant-generaal in Munsterse dienst en gouverneur van Bonn. 
Volgens de overlevering heeft hij het oude Grobbenhoes, dat in 1650 bestaat uit een 
eenvoudig bakstenen huis met gracht en ophaalbrug laten slopen en zou hij honderd 
meter westwaarts5 of noordwestwaarts6 in 1742 de huidige havezate hebben laten 
bouwen. Echter, de huidige havezate bevat kelders die worden toegeschreven aan 
een voorganger van het huidige gebouw7 en ook in de archieven van het Historisch 
Centrum Overijssel wordt gemeld dat het huidige huis tussen 1741 en 1743 is 
gebouwd op de bouwvallen van een ouder huis.8  

Al met al is de exacte locatie van de oude havezate tot op heden niet precies 
bekend. Tot op heden zijn er op de vermoedelijk oude locatie – een omgracht terrein 
dat nu in gebruik is als boomgaard – geen grondsporen gevonden: in de jaren ’50 
van de vorige eeuw heeft de topografische dienst gepoogd de oude fundamenten op 
te meten. Voor zover bekend zijn daarbij geen funderingen aangeprikt. Ook Ad 
Verlinde, provinciaal archeoloog van Overijssel van 1969 tot 2002, heeft tevergeefs 
getracht de resten op te sporen.9  

Een fruitboomgaard wordt in een historisch document uit 1694 genoemd.10 Daarmee 
is echter niet gezegd dat deze zich destijds al op de huidige omgrachte locatie 
bevond. Tot het midden van de 20e eeuw was de boomgaard van Herinckhave ruim 6 

                                                

3 Gevers e.a., 2005. 
4 leenregister van Otto van Bentheim 
5 Ter Kuile, 1960, Bijleveld – Von Bönninghausen, 2016. 
6 AMK, 2014 
7 bron: kasteleninNederland 
8 bron: historischcentrumoverijssel, nr. 1805. 
9 voor zover bekend is dit onderzoek echter nooit gepubliceerd. 
10 bron: Wigger, 2012. 
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hectare. De omgrachte boomgaard waarin het plangebied ligt is wel de oudste: de 
meeste fruitbomen hier zijn ongeveer 100 jaar oud.  

Naast de U-vormige gracht rondom de planlocatie vormt de aanwezigheid van het 
west-oost georiënteerde pad ten zuiden van het huidige havezateterrein (zie 
onderstaande afbeelding) een aanwijzing dat hier wellicht meer aan de hand is. 
Mogelijk vormde dit pad de vroegere oprijlaan naar de voorganger. De bouwlocatie 
van de veldschuur ligt niet in het verlengde van dit zichtpad. Dit is goed zichtbaar op 
onderstaande kaart uit 1787. De huidige boomgaard met het plangebied is hier 
omgracht. Het boomgaardterrein lijkt hier wat verder door te lopen in westelijke 
richting. Op de huidige locatie van de havezate zijn drie gebouwen aangegeven, 
waarvan één (het meest zuidelijke) een L-vormige plattegrond lijkt te hebben. Ten 
oosten van het havezateterrein, direct boven het omcirkelde gebied, lijkt nog een 
gebouw te liggen (zwarte pijl). Op latere kaarten komt deze niet meer voor. Gezien 
de omvang gaat het vermoedelijk om een opslagschuur.  

 

Afbeelding 4. Uitsnede uit de Hottingerkaart van 1787. Het omgrachte terrein met de 

vermoedelijke locatie van de voorganger van de havezate is roodomlijnd 

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)11 is nabij het plangebied een klein 
gebouwtje aangegeven (A). Dit betreft vermoedelijk een al voor 1904 gesloopte 
schuur (zie onderstaande afbeelding). Het terrein is, evenals de huidige moestuin 

                                                
11 bron: hisgis.nl 
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direct te noorden ervan op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) aangeduid 
als tuin (paars). Normaliter wordt een boomgaard als zodanig op de OAT 
aangegeven, waaruit met enige voorzichtigheid geconcludeerd mag worden dat in 
1832 nog geen sprake was van een boomgaard. Elders op het terrein is geen 
boomgaard aangegeven. Direct ten oosten van het omgrachte terrein ligt de akker 
(beige). Vermoedelijk is hiermee tevens de begrenzing van de enkeerdgrond aan te 
geven(zie paragraaf 2.2). 

In het oostelijk deel van de boomgaard zijn twee cirkelvormige heuveltjes aanwezig 
(zie ook bijlage 4). Deze hebben geen relatie met mogelijk aanwezige archeologische 
resten: het zuidelijke heuveltje is ontstaan bij de aanleg van het vijvertje en de 
aanleg van een tuinprieel ongeveer 100 jaar geleden. Het noordelijke is ongeveer 30 
jaar oud, ontstaan bij de verbreding van de bestaande gracht.12 

De gebouwen waren in 1832 volledig omringd door water. Op latere kaarten is deze 
waterpartij grotendeels gedempt en resteert slechts een gracht rondom de 
gebouwen met binnenplaats (afbeelding 6 en verder). 

De boomgaard is in 1904 wel aangegeven op de huidige locatie. Rondom de 
boomgaard lijkt alleen nog langs de noordelijke grens een gracht aanwezig, maar op 
latere kaarten komt het beeld overeen met die van de eerste kadastrale kaart 
(1832). Aangenomen wordt daarom dat de situatie in 1904 niet accuraat is 
ingetekend. 

                                                
12 pers. comm. L.D.M.T. von Bönninghausen op 17-10-2018. 
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van de 

schuur is blauw omlijnd. Het pad naar de schuur is met grijs aangegeven. Legenda: 

beige: bouwland, lichtgroen: weideland, donkergroen: bos/opgaand hout, paars: 

tuin. lichtblauw: water; rood: bebouwing. Bron: hisgis.nl. 

 

A 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de topografische kaart van 1904. De locatie van de schuur 

is met oranje aangegeven. Bron: topotijdreis.nl. 
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De conclusie wordt gegeven aan de hand van de beantwoording van de 
onderzoeksvragen uit paragraaf 1.6. 

 
� Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied?  

Het plangebied ligt in een zone met gordeldekzanden, op de overgang van 
zandgronden op een stuwwal ten oosten ervan naar lagergelegen, vochtige 
beekdalgronden. Op de bodemkaart en de gemeentelijke archeologische verwachtings- 
en advieskaart zijn enkeerdgronden in het plangebied aangegeven. Op basis van de 
vermoedelijk daaronder liggende bodemeenheden (veldpodzol en/of beekeerdgrond) 
en de historische situatie wordt de aanwezigheid van een plaggendek in het plangebied 
niet waarschijnlijk geacht.  

 
� Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 

de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied op 

bewoning en gebruik in het verleden? 

De bodemopbouw in het plangebied is niet bekend. Op basis van de vermoede 
aanwezigheid van de voorganger van de huidige havezate in het plangebied is met 
opgebrachte lagen en archeologische sporen te rekenen. Sinds of na 1742 is het 
plangebied waarschijnlijk in gebruik als tuin en/of boomgaard. Mogelijk is daarmee een 
eerdachtig dek aangebracht of gemaakt. 

 
� Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn en eerdere sonderingen geen aanwijzingen 
hebben opgeleverd voor de aanwezigheid van een gebouw, moet in het omgrachte 
terrein waarin het plangebied ligt vermoedelijk de voorganger van de huidige 
havezate worden gezocht. Deze wordt voor het eerst genoemd in 1337/1338. 
Aanvankelijk was het waarschijnlijk een houten spieker met enkele bijgebouwen, 
mogelijk gebouwd op een heuveltje en waarschijnlijk voor zien van een omgrachting. 
Later is waarschijnlijk vakwerkbouw toegepast. Wellicht zijn er met de groei en 
ontwikkeling van de havezate meerdere fasen in de omgrachting aanwezig. In 1650 
bestaat de havezate uit een eenvoudig bakstenen huis met gracht en ophaalbrug. In 
1742 is de oude havezate gesloopt en is waarschijnlijk op een andere locatie de 
huidige havezate gebouwd. Dat de voorganger van de huidige havezate in of nabij 
het plangebied heeft gestaan wordt ondersteund door historische verwijzingen, het 
pad ten westen van de huidige havezate en vooral de omgrachting rondom de 
huidige boomgaard.  

3 CONCLUSIE  
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In de omgeving van het plangebied bevinden zich diverse resten uit de periode 
neolithicum – ijzertijd. Het gaat daarbij met name om terreinen met grafheuvels en 
urnenvelden.  

 
� Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

Het plangebied was onderdeel van het vermoedelijke voormalige omgrachte 
havezateterrein. Na de sloop en herbouw elders in 1742 was het terrein vermoedelijk 
in gebruik als tuin en/of boomgaard.  
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In dit hoofdstuk wordt een gespecifieerde verwachting voor het gebied gegeven op 
basis van de laatste onderzoeksvraag in par. 1.5. 

 
� Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 

waarden? (datering, complextype, omvang, diepteligging, gaafheid en conservering, 

locatie, uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren), mogelijke verstoringen)? 

In het plangebied worden resten van de oude havezate verwacht (late middeleeuwen 
– nieuwe tijd). Dit kan gaan om resten van een houten spieker, een eventuele 
heuvel waarop deze was gebouwd en een omgrachting. Uit een wat latere periode 
zijn resten van andere gebouwen te verwachten. In deze periode kan het gaan om 
houten gebouwen, maar wellicht ook van vakwerkbouw. In 1650 is sprake van een 
eenvoudig stenen gebouw met ophaalbrug en omgrachting. Er zijn funderingen te 
verwachten, uitbraaksleuven, resten verbrande leem en keivloeren, grondsporen 
zoals paalkuilen, greppels/grachten, waterputten en dergelijke. De stratigrafische 
ligging is niet bekend, maar op basis van het historische gebruik in de afgelopen 
eeuwen als tuin/boomgaard is te rekenen met een eerdachtig dek. 
Sporen/archeologische resten bevinden zich waarschijnlijk dicht onder het maaiveld 
in of onder dit dek. De diepere sporen zullen doorlopen tot in de natuurlijke 
ondergrond (veldpodzolgrond en/of beekeerdgrond). Het terrein is sinds ongeveer 
een eeuw in gebruik als boomgaard. Grootschalige diepgaande bodemverstoringen 
zijn daarom niet te verwachten.  

 

 

 

 

 

4  VERWACHTINGSMODEL  
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Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie 
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van 
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te 
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd 
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een 
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en 
geomorfologische kaarten. 

Het veldonderzoek bestond uit het zetten van vijf verkennende boringen.13 Vier 
boringen zijn gezet op de hoekposities van de te plaatsen veldschuur en een vijfde is 
gezet op de locatie van het aan te leggen pad naar de schuur.  

De boringen zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m en 
uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts. In 
afwijking van het plan van aanpak zijn de boorkernen gezeefd op archeologische 
indicatoren over een maaswijdte van 4 mm. Het bodemprofiel is beschreven volgens 
de norm NEN 5104 en ASB. De NAP-maaiveldhoogten van de boringen zijn bepaald 
aan de hand van het AHN. De profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De 
boorpuntenkaart met de posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Onderstaande onderzoeksvragen zijn leidend voor het veldonderzoek 

 
� Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 

onderzoeksgebied? 

� Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 

natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het plangebied? 

                                                

13 In het plan van aanpak is uitgegaan van zes boringen. Gezien de gelijkmatige bodemopbouw 

en zeer geringe omvang van het plangebied volstaan vijf boringen ruimschoots om de 

bodemopbouw in kaart te brengen. 

5 VELDONDERZOEK  

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

5.2 VRAAGSTELLING 
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� Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 

stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

� Tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

 

De boringen kennen een gelijkmatige bodemopbouw. Het typerende bodemprofiel 
bestaat uit een bovenste pakket van 90 tot circa 120 cm dik. Het bestaat 
overwegend uit zeer – matig fijn, matig - sterk siltig, zwak – matig humeus zand. 
Het pakket is overwegend donkerbruin/grijs of bruin/grijs van kleur. Hoewel het 
opgebrachte pakket meestal tamelijk homogeen is, zijn er op basis van kleur (van 
donkerbruin/grijs naar bruin/grijs) enkele diffuus begrensde lagen in te 
onderscheiden. Over het algemeen zijn de lagen zwak grind- of kiezelhoudend en 
bevatten ze wortelresten. In boringen 1, 2, 3 en 5 zijn in dit pakket minieme 
baksteenfragmentjes en restjes houtskool aangetroffen. Het aangetroffen baksteen 
is oranje van kleur en zacht. Vermoedelijk gaat het om handgevormde baksteen. Dit 
pakket is geïnterpreteerd als opgebrachte laag. 

In boring 4 is sprake van een opgebracht pakket van 90 cm dik, gevolgd door enkele 
dunne laagjes (respectievelijk 10 cm geel/grijs/bruin, 4 cm lichtgeel en 3 cm oranje, 
sterk roesthoudend zeer fijn matig siltig zand, waarbij de laatste twee laagjes 
natuurlijk aandoen. Daaronder ligt echter tot 220 cm –mv een dik rommelig 
zandpakket met leembrokken en onderin sterk humeus zwart zand. Deze laag wordt 
geïnterpreteerd als een oude, gedempte gracht. 

De natuurlijke ondergrond bestaat uit zeer fijn, matig – sterk siltig lichtgeel of 
lichtgeel/grijs zand (C-horizont). De C-horizont bevat vaak grind en in boring 3 werd 
op 140 cm –mv een laagje kiezels aangetroffen. De boring is hierop gestagneerd. 
Het aanwezige grind is een indicatie dat het dekzand hier ter plaatse verspoeld is. 
Het kiezelniveau in boring 3 kan worden gezien als de bedding van een oude 
waterstroom. Sporen van bodemvorming zijn niet aangetroffen. De C-horizont wordt 
hier geïnterpreteerd als de C-horizont van een beekeerdgrond.  

In de meeste boringen zijn kleine fragmentjes handgevormde baksteen 
aangetroffen, alsmede enkele houtskoolsfragmentjes. In boring 4 is vermoedelijk 
een gedempte gracht of een ander diep spoor aangetroffen. De boringen zijn niet 
gestuit op bakstenen, keien of fundamenten. Het is lastig de aangetroffen 
baksteenfragmentjes qua omvang en aantal toe te schrijven aan gesloopte resten 
van nabije bebouwing. Brokjes verbrande leem zijn evenmin aangetroffen. Met enig 
voorbehoud wijst dit erop dat in of in de onmiddellijke omgeving van het plangebied 
geen concrete resten van (stenen of vakwerk) gebouwen aanwezig zijn. Het 
opgebrachte dek is waarschijnlijk oud. Dit wordt gebaseerd op de tamelijk homogene 
kleuren, de diffuse laagbegrenzingen en op het historisch gebruik als boomgaard 
sinds ongeveer een eeuw. Er zijn tijdens het booronderzoek geen concrete 
aanwijzingen aangetroffen waarmee de ouderdom van het dek gestaafd kan worden.  

5.3 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN 

BODEMONTWIKKELING 

5.4 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE 
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De vraagstelling zoals weergegeven in paragraaf 5.2 kan nu als volgt beantwoord 
worden. 

 
� Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 

relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 

onderzoeksgebied? 

De natuurlijke onderzoek bestaat uit zeer fijn, matig – sterk siltig zand. Dit zand is 
overwegend lichtgeel van kleur, vaak grindhoudend en ook kiezels zijn gezien. De laag 
wordt geïnterpreteerd als dekzand waarin zich een beekeerdgrond heeft ontwikkeld. Het 
oorspronkelijke eerddek is verdwenen. 

� Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 

natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het plangebied? 

Anders dan een C-horizont (zie hierboven voor de beschrijving) zijn geen 
bodemhorizonten aangetroffen 

� Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 

stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Bovenop de C-horizont ligt een dik zanddek van ongeveer 90 – 120 cm dik. Het pakket 
is overwegend donkerbruin/grijs of bruin/grijs van kleur en bestaat uit zeer-matig fijn, 
zwak – matig siltig zand. Het bevat wat grind, wortelresten en er zijn baksteenrestjes 
en houtskoolsnippers in aangetroffen. Het betreft een opgebracht pakket. De ouderdom 
is niet bekend, maar waarschijnlijk is het ouder dan 100 jaar. 

� Tot welke diepte is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring? 

Geen. In enkele boringen is weliswaar sprake van een ietwat afwijkende bodemopbouw 
in de top (bijvoorbeeld sterk kleiig zand in boring 1 

6  CONCLUSIE EN 

VERWACHTING  
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Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans groot dat het plangebied 
archeologische sporen bevat. Historisch is er bovendien weinig bekend van de 
voorganger(s) van de huidige havezate. Het archeologisch belang van eventuele 
sporen is hoog. In het advies moet worden meegenomen dat de omvang van de 
geplande verstoring zeer gering is: de veldschuur meet 10 x 12 m en wordt 
gefundeerd op in te graven poeren. Voor de aan te leggen weg naar de schuur zal 
vermoedelijk een zand- en/of puincunet worden aangelegd. Normaliter heeft een 
dergelijk cunet een dikte van 30-40 cm.  

Ondanks de geringe omvang van de geplande verstoringen bevelen we 
vervolgonderzoek aan, enerzijds vanwege het belang van eventuele resten en 
anderzijds omdat tijdens het booronderzoek een vermoedelijk spoor is aangetroffen. 
Daarnaast heeft het booronderzoek niet voldoende aanwijzingen opgeleverd om de 
aard en datering van het opgebrachte dek kunnen vaststellen, evenmin als de kans 
dat zich nog archeologische resten in dit dek bevinden.  

Om deze reden adviseren we een archeologische begeleiding aan voor de 
ontgravingen van de poeren. Indien een archeologische begeleiding om praktische 
redenen niet wenselijk wordt geacht, dient voor aanvang van de civiele 
werkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd. 
Voor het uitvoeren van een archeologische begeleiding of een proefsleuvenonderzoek 
dient vooraf een door de bevoegde overheid goed te keuren archeologisch 
programma van eisen te worden opgesteld.  

Indien de schuur in plaats van op poeren op palen kan worden gefundeerd 
(ingedraaide of ingeheide palen), is de bodemverstoring verwaarloosbaar. In dat 
geval is geen nader vervolgonderzoek nodig  

De implementatie van dit advies is overgenomen door de gemeente Tubbergen, 
hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer 
A. Vissinga (regio-archeoloog). 

Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit 
kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog. 
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Bijlage 5  Watertoetsresultaat

  bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Herinckhave       161



datum 3-10-2018
dossiercode    20181003-63-18906

Geachte heer/mevrouw Simone van Capelle,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Herinckhave.

Waterbeleid

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

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

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

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

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

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Agrarische activiteiten
In het plan vindt een agrarische activiteit plaats. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor
akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bij de inrichting van het
plan moet rekeningen worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht, die via de
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan worden ingediend.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

De WaterToets 2017
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied, Landgoed Herinckhave" met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 
met bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis gebonden beroep:

een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de 
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6  agrarisch aanverwant bedrijf:

een bedrijf, dat in nauwe relatie staat tot het agrarisch bedrijf, waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak 
bestaan in de vorm van het houden van dieren en/of het telen en bewerken van gewassen, maar niet in 
hoofdzaak gericht op het voortbrengen van producten, al dan niet in combinatie met het verlenen van diensten 
aan derden, zoals een gebruiksgerichte paardenhouderij;

1.7  agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren;

1.8  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.9  appartement:

het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woongelegenheid, bedoeld voor 
verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;

1.10  archeologisch monument:

een terrein welke van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoonheid, de betekenis voor 
de wetenschap of de cultuurhistorische waarde en die daarom op grond van de Monumentenwet wordt 
beschermd;

1.11  archeologische waarden:

oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van (de culturele 
overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis;

1.12  archeologisch waardevol terrein:

een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen bevinden;

1.13  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;
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1.14  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.15  bed and breakfast:

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.16  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;

1.17  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.18  bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.19  bedrijfswoning:

een gebouw met woning op een terrein, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een 
persoon die (dat) werkgerelateerd is met dat bedrijf. In geval de woning bij een gebouw of op een terrein wordt 
gebouwd, maken alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken onderdeel uit van de bedrijfswoning;

1.20  bestaand:

ten aanzien van de legaal aanwezige en vergunde bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;

1.21  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22  bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016':

het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' met identificatienummer NL.IMRO.0183.1410621-vg01 van 
de gemeente Tubbergen;

1.23  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.24  bijbehorend bouwwerk:

een architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een woonhuis/bedrijfswoning dan wel functioneel met een 
zich op hetzelfde perceel bevindend woonhuis/bedrijfswoning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.25  biologische teelt:

vorm van teelt waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;

1.26  boom:

een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;

1.27  boomteelt:

de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals laanbomen, klimplanten, rozen inclusief onderstammen en 
buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en 
-struiken inclusief vruchtboomonderstammen;

1.28  bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap, milieu 
en recreatie;
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1.29  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.30  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.31  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten;

1.32  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel; 

1.33  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.34  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.35  chemische bestrijdingsmiddelen:

chemische stoffen die als middel worden gebruikt bij het bestrijden van ongedierte;

1.36  containerteelt:

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.37  cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het 
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;

1.38  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.39  dunning:

velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende 
houtopstand moet worden beschouwd;

1.40  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, 
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie 
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in 
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.41  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van 
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.42  fruitteelt:

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;
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1.43  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.44  gebruiksgerichte paardenhouderij:

een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen, 
alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension, al dan niet in 
combinatie met elkaar;

1.45  geluidszoneringsplichtige inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan 
een geluidszone moet worden vastgesteld;

1.46  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.47  glastuinbouwbedrijf:

een niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen, waarbij de productie in kassen 
plaatsvindt;

1.48  groepsaccommodatie:

(deel van) een gebouw welke blijvend is bestemd voor recreatief nachtverblijf door groepen, waarbij wordt 
overnacht in slaapzalen en/of slaapkamers waar een dagverblijf beschikbaar is waarin de gasten mede 
huishoudelijke werkzaamheden verrichten;

1.49  hakhout:

bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe weer uitlopen en waarbij periodiek afzetten voor 
de instandhouding ervan noodzakelijk is;

1.50  historische buitenplaats:

een ensemble van een monumentaal hoofdgebouw met tuin en/of park, (functionele) bijbehorende bouwwerken 
en in sommige gevallen aangevuld met landerijen;

1.51  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt;

1.52  hoofdverblijf:

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;

1.53  houtopstand:

boom of landschapselement;

1.54  houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk 
worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex artikel 2 en 3 
van de Boswet, zoals die gold op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;

1.55  houtwal:

lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, voor de instandhouding 
waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is;
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1.56  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.57  inpassingsplan:

een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze een ontwikkeling wordt ingepast op het betreffende 
perceel en in relatie tot de omgeving;

1.58  intensief veehouderijbedrijf:

een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering met ten 
minste 250 m² bedrijfsvloeroppervlak dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar 
geen melkrundvee (1), schapen of paarden worden gehouden, of waar geen dieren 'biologisch' (2) worden 
gehouden en waar geen dieren worden gehouden uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer.

NB (1) Melkrundvee: melkvee met bijbehorend vrouwelijk jongvee, dat overwegend wordt gehouden voor de 
melkproductie, met inbegrip van dieren die in de mestperiode worden gemolken, tijdens de lactatie 1.82 worden 
gemest dan wel zijn drooggezet en worden afgemest en vrouwelijk vleesvee ouder dan 2 jaar met bijbehorend 
vrouwelijk jongvee, dat op een met melkvee vergelijkbare manier wordt gehouden voor de vleesproductie en het 
voortbrengen en zogen van kalveren.

NB (2) Het betreft dieren die worden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de 
bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld ten aanzien van de biologische productiemethoden;

1.59  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;

1.60  kappen:

het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;

1.61  kleinschalige duurzame energiewinning:

winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen schadelijke 
milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in onuitputtelijke hoeveelheden 
beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte;

1.62  kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. 
een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.63  landgoed:

multifunctioneel gedeelte van het landelijk gebied met meerdere functies als landbouw, bosbouw, natuur- en 
landschapsbeheer, wonen, werken en recreatie, bestaande uit enkele van de volgende elementen: hoofdhuis 
(kasteel of buitenplaats of landhuis met tuin en/of park) en/of boerderijen al dan niet met gebouwde 
aanhorigheden, lanen, bos- en landbouwgronden, natuurterreinen en wateren, toebehorend aan één of meer 
natuurlijke of rechtspersonen, het welk doorgaans als een economische eenheid wordt beheerd om het als 
zodanig duurzaam in stand te houden;

1.64  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zullen de 
landschappelijke kenmerken, zoals opgenomen in bijlage 3, steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.65  landschapselement:

hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing 
van heesters en struiken en erfbos;
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1.66  loon- en grondverzetbedrijf:

een bedrijf dat in opdracht werkzaamheden verricht op het gebied van agrarisch loonwerk, cultuurtechnische 
werkzaamheden, grondverzet en grondwerkzaamheden;

1.67  mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen 
sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.68  mest- en/of biomassavergisting:

het onder gecontroleerde omstandigheden (volledig afgesloten van lucht) afbreken van organische verbindingen 
door bacteriën, waarbij productie van bio-energie, digestaatverwerking en compostering plaatsvindt;

1.69  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.70  Natuurnetwerk Nederland:

en samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden, natuurrijke cultuurlandschappen en 
verbindingszones, met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten; 

1.71  omgevingsvergunning:

vergunning zoals bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.72  ondergeschikte tweede tak:

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak 
veehouderij of een bedrijfseigen mest- en/of biomassavergisting;

1.73  overige opgaande teeltvormen:

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige 
gewassen;

1.74  overkapping:

een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.75  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.76  permanente bewoning:

bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;

1.77  productiegebonden detailhandel:

een ondergeschikte vorm van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd 
en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.78  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;
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1.79  recreatief verblijf:

verblijf dat plaatsvindt in het kader van de verblijfsrecreatie;

1.80  relatie:

één bouw- of bestemmingsvlak vormend;

1.81  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.82  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig is, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.83  sierteelt:

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;

1.84  singel:

lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij periodiek onderhoud voor de 
instandhouding ervan noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam;

1.85  stacaravan/chalet:

een kampeermiddel, voorzien van een as/wielstelsel, dat mede gelet op de afmetingen kennelijk niet bestemd is 
om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van 
een auto te worden voortbewogen;

1.86  veldschuur:

een geheel buiten bouwvlakken/bouwpercelen staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het 
melken van vee, dan wel de opslag van landbouwproducten of agrarische werktuigen;

1.87  vellen:

het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige 
beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben;

1.88  verblijfsrecreatie:

een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun hoofdverblijf 
hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;

1.89  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of; indien het een gebouw betreft zonder of met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van 
het gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.90  voormalig agrarisch bedrijf:

een voormalig agrarisch bedrijf op een perceel waar op 28 december 1985 nog een agrarisch bedrijf actief was;

1.91  vrij beroep:

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
verworvenheden verkregen door een academische of hogere beroepsopleiding. Het vrije beroep dient te worden 
uitgeoefend door de gebruiker van de woning;

1.92  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;
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1.93  waardevolle hoofdvorm:

de hoofdvorm van een bouwwerk, bestaande uit de oppervlakte, de goot- en bouwhoogte en de dakvorm, die 
waardevol is voor en inhoud geeft aan de cultuurhistorische en/of cultuurlandschappelijke waarden van het 
landelijk gebied;

1.94  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.95  woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven 
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden. 
Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis;

1.96  zorgfunctie:

een zorgfunctie als neventak bij een agrarisch bedrijf waarbij een directe relatie bestaat tussen de 
sociaal-medische opvang van personen en de agrarische bedrijfsactiviteiten, in dié zin dat de personen al dan 
niet behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel 
voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is.

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel, met uitzondering van kilgoten en goten van ondergeschikte bouwonderdelen zoals dakkapellen, 
wolfseinden en naar aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6  peil:

a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang nabij een weg of pad ligt: de hoogte van die weg of dat pad ter 
plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 30 cm;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte terrein ter plaatse van de 
hoofdtoegang vermeerderd met 30 cm.

2.7  ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 
bouwgrenzen niet meer dan 0,75 m bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 2

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik, waaronder tevens de biologische teelt van groente en fruit wordt verstaan;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
e. het uitvoeren van erfinrichtingsplannen en landschapsplannen;

met daaraan ondergeschikt:

f. hobbymatig agrarisch gebruik;
g. nutsvoorzieningen;
h. extensief dagrecreatief medegebruik, waaronder het gebruik als ijsbaan;
i. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
j. parkeervoorzieningen, uitsluitend ten behoeve van het in lid 3.1 onder a en 5.1 onder b bedoelde gebruik;
k. fiets- en wandelpaden;
l. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;
m. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:

n. andere bouwwerken.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2  Overige andere bouwwerken

Voor het bouwen van overige andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erfafscheidingen achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de 
weg gelegen gebouw binnen het bouwvlak ten hoogste 2,50 m zal bedragen;

b. er zullen geen pomphuisjes en waterbassins worden gebouwd;
c. er zullen geen paardrijbakken worden gebouwd;
d. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van ijsbanen zal ten hoogste 15,00 m bedragen;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder perceelafscheidingen, zal buiten het bouwvlak 

ten hoogste 2,50 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 12.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in 3.1 toegelaten 
bedrijvigheid en bedrijvigheid waarvoor onherroepelijke planologische medewerking is verleend;

b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten met uitzondering van tijdelijke opslag van 
landbouwproducten (maximaal zes maanden per jaar);

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
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d. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
f. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak met de daarbijbehorende bouwwerken anders 

dan waarvoor onherroepelijke planologische medewerking is verleend.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.4.1  Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht:

a. het vellen of doen vellen dan wel aanplanten van bomen en/of houtgewas met een oppervlakte van meer 
dan 0,1 hectare;

b. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten 
hoogste 1,00 hectare;

c. het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen anders dan opgenomen in bijlage groter dan 100 m², met uitzondering van het 
aanbrengen van koe- en kavelpaden;

d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden waarbij hoogteverschillen van 0,30 m of meer worden 
gerealiseerd;

e. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
-leidingen.

3.4.2  Uitzondering

Het bepaalde in 3.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het kappen bij wijze van dunning;
3. bestaat uit het vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van 

de Boswet;
b. het normale agrarische gebruik betreffen, waaronder de aanplant van bomen en/of houtgewas ten behoeve 

van het in lid 3.1 onder a bedoelde teeltgebruik;
c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden:

1. waarbij hoogteverschillen tot ten hoogste 0,30 m worden gerealiseerd; of
2. ten behoeve van kavelaansluiting tot een maximale breedte van een kavelaansluiting van 5,00 m.

d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. dienen ter uitvoering en realisatie van het Nederlands Natuurnetwerk, ter plaatse van de dubbelbestemming 

'Waarde - Ecologie';
f. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan of 

landschapsplan, waaronder het landschapsplan zoals opgenomen in bijlage 1.

3.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de cultuurhistorische, geomorfologische en 
archeologische waarden en de waarden van landgoederen.

De in 3.4.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie 
plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
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Artikel 4  Bos - Natuur
 

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. natuur, bosbouw en houtproductie;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische, de natuurlijke en de landschappelijke 

waarden van de bos- en natuurgebieden;
c. beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of –partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de waarden van landgoederen, indien de gronden zijn 

voorzien van de aanduiding “specifieke vorm van waarde - landgoed”;

met daaraan ondergeschikt:

e. het extensief agrarisch medegebruik (zoals natuurlijke begrazing);
f. het extensief dagrecreatief medegebruik en educatief medegebruik;
g. wegen en paden;
h. nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

andere bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Nieuwe beheergebouwen

Met een omgevingsvergunning kan in afwijking van 4.2.1 een beheergebouw worden gebouwd, mits:

a. de oppervlakte van een beheergebouw ten hoogste 50 m² bedraagt;
b. de goothoogte van een beheergebouw ten hoogste 3,00 m bedraagt;
c. de bouwhoogte van een beheergebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt;
d. er sprake is van een aaneengesloten oppervlakte bos- of natuurgebied van ten minste 10 ha. in eigendom;
e. er sprake is van een landgoed (NSW) dat is opengesteld voor publiek;
f. er geen stallingsmogelijkheden op of in de directe nabijheid van het landgoed beschikbaar zijn.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 12.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
c. het scheuren, het omzetten en/of anderszins ingrijpend wijzigen van gronden ten behoeve van een 

permanent ander gebruik;
d. het dempen van beken, plassen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen;
e. het gebruik van gronden voor het beoefenen van gemotoriseerde snelheids- en/of behendigheidssporten en 

de (model) vliegsport.
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4.5  Wijzigingsbevoegdheid

4.5.1  Wijziging naar agrarisch buiten NNN ten behoeve van verplaatsing van NNN

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Bos - Natuur' wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Agrarisch - 1' uit het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' of 'Agrarisch 
- 2', waarbij tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' van de gronden wordt verwijderd, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikelen 4 uit het bestemmingsplan 
'Tubbergen Buitengebied 2016'  en 3 van overeenkomstige toepassing zijn;

b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gronden met de 
dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse noodzakelijk is 
ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland;

c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet 
plaats zal vinden, wordt verwijderd;

d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00 
hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten 
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een 
landschapsplan;

e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel voor 
de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;

f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 5  Wonen - Historische buitenplaats

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Historische buitenplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in een historische buitenplaats al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden 
beroep of bedrijf of een vrij beroep, mantelzorg, bed & breakfast, een landgoedwinkel, een 
landgoedcentrum en/of sociaal-culturele doeleinden, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de 
aanduiding 'opslag';

b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend de opslag en de verkoop in het kader van het in lid 3.1 
onder a bedoelde gebruik;

c. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het landgoed;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en natuurlijke waarden;
e. cultuurgrond, waarbij het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden, zoals 

houtwallen, houtsingels en bosschages wordt nagestreefd;

met daaraan ondergeschikt:

f. agrarisch medegebruik;
g. dagrecreatief medegebruik;
h. kleinschalige duurzame energiewinning;
i. wegen en paden;
j. water;

met de daarbijbehorende:

k. tuinen, erven en terreinen;
l. paardrijbakken;
m. parkeervoorzieningen;
n. andere bouwwerken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. het aantal hoofdgebouwen zal per bestemmingsvlak ten hoogste het bestaande aantal bedragen;
b. de oppervlakte, de goothoogte, de bouwhoogte en de dakhelling van het hoofdgebouw zal ten minste en ten 

hoogste de bestaande oppervlakte, goothoogte, bouwhoogte en dakhelling bedragen, met dien verstande dat 
een afwijking van de goot- en bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan waarbij de dakhelling 
overeenkomstig mag worden aangepast.

5.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de bestaande bijbehorende bouwwerken zal ten minste en ten hoogste de 
bestaande oppervlakte bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'opslag' een nieuw 
bijbehorend bouwwerk is toegestaan met een oppervlakte van maximaal 130 m²; 

b. de goothoogte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van de bijbehorende bouwwerken zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
d. de afstand van de bijbehorende bouwwerken zal ten minste 5,00 m bedragen;
e. voor het bepaalde onder b en c geldt dat, indien de bestaande hoogte meer bedraagt, ten hoogste deze 

hoogte is toegestaan.

5.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat 
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het landgoed ten hoogste 2,50 m 
zal bedragen;

b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen;
c. voor het bepaalde onder a en b geldt dat, indien de bestaande hoogte meer bedraagt, ten hoogste deze 

hoogte is toegestaan.
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5.3  Afwijken van de bouwregels

5.3.1  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.2 onder a in die zin dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken wordt vergroot met dien verstande dat de 
vergroting niet meer bedraagt dan 10%, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie, 
de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 12.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van een historische buitenplaats in combinatie met beroeps- en bedrijfsdoeleinden anders dan 
de onder 5.1 onder a en b genoemde beroepen en bedrijvigheid;

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning;
c. het gebruik van een historische buitenplaats voor meer dan twee woningen;
d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten 

anders dan activiteiten ten behoeve van het gebruik in lid 3.1 onder a.

5.4.2  Niet strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 12.1 in ieder geval niet gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend op de wijze van 
productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van gedeelten van de historische buitenplaats, inclusief vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij 
de historische buitenplaats , voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij 
beroep, mits:
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de historische buitenplaats , waarbij één 

andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in de historische buitenplaats ten hoogste 30% van het vloeroppervlak van 

de historische buitenplaats bedraagt;
3. de beroepsvloeroppervlakte ten hoogste 80 m² bedraagt;
4. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van historische buitenplaatsen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in de vorm van 
bed and breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een historische buitenplaats zijn toegestaan.

5.4.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in lid 5.1 onder b opgenomen 
bestemmingsomschrijving, zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het 
in bijlage 1 opgenomen Landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen nieuwe bouwwerken overeenkomstig de in lid 5.1 onder b 
opgenomen bestemmingsomschrijving in gebruik worden genomen indien binnen 24 maanden na 
onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en instandhouding 
van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen Landschapsplan, teneinde te komen tot 
een goede landschappelijke inpassing.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Kleinschalige bedrijfs- of recreatievefunctie bij de buitenplaats

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.1 onder a in die zin dat het 
wonen in een buitenplaats, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gecombineerd met een 
kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in bijlage 2 of naar de aard en invloed op de 
omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid opgenomen bedrijvigheid, mits:

a. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en 
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recreatieve functie;
b. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van verkeer;
c. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen bestaande bebouwing 

wordt ondergebracht, waarbij vervangende nieuwbouw van de bebouwing is toegelaten;
d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;
e. er ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag plaatsvindt;
f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 

de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

5.5.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sublid 5.4.3 indien in plaats van de 
landschapsmaatregelen, zoals opgenomen in het Landschapsplan in bijlage 1 andere landschapsmaatregelen 
worden getroffen, met dien verstande dat: 

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het Landschapsplan in bijlage 1 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke 
waarden waarvoor de in het Landschapsplan in bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden; 
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende 

gronden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 2

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud en de bescherming van de gebieden met hoge en zeer hoge archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper 
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

6.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en 
over een oppervlakte groter dan 100 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke 
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een 
oppervlakte groter dan 100 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 
m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², behalve 
indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

6.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 6.2.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie.

6.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;

184      bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Herinckhave



c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden kunnen worden verstoord.

6.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' 
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 3

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper 
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

7.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

7.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en 
over een oppervlakte groter dan 2.500 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke 
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een 
oppervlakte groter dan 2.500 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
2.500 m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

7.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie.

7.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
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c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden kunnen worden verstoord.

7.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' 
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 4

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud van de archeologische waarden.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper 
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

8.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

8.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

8.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en 
over een oppervlakte groter dan 5.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke 
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een 
oppervlakte groter dan 5.000 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
5.000 m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

8.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 8.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie.

8.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
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c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
werkzaamheden kunnen worden verstoord.

8.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

8.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 9  Waarde - Ecologie

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor:

het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de instandhouding van het 
Natuurnetwerk Nederland.

9.2  Specifieke gebruiksregels

9.2.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 12.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden voor boom- en sierteelt, met dien verstande dat de biologische teelt van groente en 
fruit ter plaatse van gronden met de bestemming 'Agrarisch - 2' is toegestaan. 

190      bestemmingsplan Buitengebied, Landgoed Herinckhave



Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 11  Algemene bouwregels

11.1  Monumenten

11.1.1  Aanduidingsregel

De voor 'specifieke bouwaanduiding - monument' aangeduide gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van monumenten.

11.1.2  Bouwregels

Voor het (ver)bouwen van bouwwerken is voor zover een omgevingsvergunning vereist is, een 
omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij 
de gemeente Tubbergen te worden ingediend.

11.1.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Voor het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, is in de meeste gevallen een 
omgevingsvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed noodzakelijk. Een aanvraag daartoe dient bij 
de gemeente Tubbergen te worden ingediend.
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Artikel 12  Algemene gebruiksregels

12.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan in de regels van het 
bestemmingsplan is toegelaten;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouw- en 
gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, 
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel, tenzij:
1. dit het Paasvuur Fleringen aan de Herinckhaveweg in Fleringen betreft, waarbij:

het evenement meer dan 3 dagen mag duren, inclusief op/afbouw;
geen tent is toegestaan;

2. hiervoor ingevolge een wettelijk voorschrift een vergunning, en/of afwijking is verleend;
e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en 

grondverzetbedrijf;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame of daarmee gelijk te stellen weilandborden, anders dan tijdelijke 
borden overeenkomstig de redelijke eisen van welstand.

12.2  Afwijken van de gebruiksregels

12.2.1  Evenementen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 12.1 onder d in die zin dat nieuwe 
evenementen worden toegelaten die naar de aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met het 
genoemde evenement, mits:

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, de archeologische waarden, de woonsituatie, de waterhuishouding, de waarden 
van landgoederen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 13  Algemene aanduidingregels

13.1  overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan

13.1.1  Doel aanduiding

De voor 'overige zone - geen boom- en sierteelt toegestaan' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van het gebruik van de gronden ten behoeve van sierteelt, boomteelt, houtteelt of overige opgaande 
teeltvormen, niet zijnde boom- en sierteelt binnen de bouwpercelen.

13.2  reconstructiewetzone - extensiveringsgebied

De voor 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de 
ontwikkeling van de landbouw, waarbij het belang van de landbouw bovengeschikt is aan andere belangen. 
Overige functies (onder andere natuur en landschap, recreatie en toerisme en wonen) kunnen zich in deze 
gebieden ontwikkelen, mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling van bestaande of 
inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven.

13.3  vrijwaringszone - radarverstoringsgebied

13.3.1  Aanduidingsomschrijving

De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden 
van een goed radarbeeld van het luchtruim.

13.3.2  Bouwregels

Op de met 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zal de bouw- of tiphoogte van 
bouwwerken binnen de ter plaatse voorkomende bestemmingen ten hoogste 115 m ten opzichte van NAP 
bedragen.

13.3.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 13.3.2 in die zin dat de bouw- of 
tiphoogte, ten opzichte van NAP, wordt overschreden, mits:

a. uit een beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw van het bouwwerk het 
radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt verstoord;

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.
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Artikel 14  Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke 
afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen enige bouwgrens en de weg niet 
wordt verkleind, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk 
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhouds- en 
oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

c. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens of daar waar geen sprake is 
van een bouwgrens, de voorgevel, de grenzen of de voorgevel naar de buitenzijde worden overschreden 
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen,
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten 

minste 2,00 m bedraagt, tenzij gebouwen aaneengebouwd zijn;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;

d. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor 
(semi-)openbare diensten met dien verstande dat:
1. de inhoud ten hoogste 50 m³ bedraagt;
2. in afwijking van het gestelde onder 1 de inhoud van gebouwen ten behoeve van gasdrukregel- en 

meetstation ten hoogste 15 m³ bedraagt;
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 5,00 m bedraagt;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met dien verstande dat de 
bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 15  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt aangebracht, mits:
1. de betreffende gronden deel uitmaken van het Nederlands Natuurnetwerk;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende agrarische bedrijven, in die zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' wordt verwijderd, mits:

1. de betreffende gronden niet langer deel uitmaken van het Nederlands Natuurnetwerk;
c. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' en 'Waarde - Archeologie 4' 

worden verwijderd, mits:
1. na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor de 

archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet zijn te handhaven in relatie tot 
de functie van de gronden en de gebouwen, en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn 
overgebracht.
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Artikel 16  Overige regels

16.1  Parkeren

16.1.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

16.1.2  Specifieke parkeerregels bouwen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt 
gerealiseerd.

16.1.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat 
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

16.1.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 16.1.2 en lid 16.1.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels 
die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

16.1.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 16.1.2 en lid 16.1.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

16.1.6  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 16.1.2 en lid 16.1.3 . Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 
lid 16.1.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, 
zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 16.1.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

16.1.7  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 17  Overgangsrecht

17.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
bestemmingsplan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gedaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 
plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

17.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten 
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 18  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoed Herinckhave' van 
de gemeente Tubbergen.
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Landschapsplan
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Havezathe

Bijgebouwen

Bestaande binnenplaats

Bestaande boomgaard

Bestaande gracht

Watermolen

Perenboomgaard (te wijzigen in 
agrarische bestemming)

de Brandschop

Laan

Nieuw te bouwen veldschuur

Te verplaatsen landhek

Bos (te wijzigen in bos- en natuur 
bestemming)

Jachthut

Inrit en grens zuidzijde te wijzigen 
bestemming
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In het verlengde van de Noordmuur van de 

Watermolen en op een afstand van 30 m. vanaf 

het oostelijk hoekpunt van deze watermolen c.q. op 

15 m. in de boomgaard wordt de Veldschuur 

gesitueerd. 

De karakteristieke voorgevel van de Veldschuur ziet 

in de richting van het naar aldaar te verplaatsen 

toegangshek tot de boomgaard en is als zodanig 

dus ook goed waarneembaar voor passanten op de 

lanen van Herinchave. 

Op verzoek van het Kwaliteitsteam van de 

Gemeente Tubbergen komt de Veldschuur niet op 

de zichtas van de westlaan van Herinckhave. Wel 

staat zij op de as over het midden van de 

watermolenbrug. Dit heeft mede als voordeel dat 

aldaar meer manoeuvreer ruimte is voor het 

toegangshek naar de boomgaard/respectievelijk 

Veldschuur.

Een 2e argument om de Veldschuur niet dichter in 

het zicht van de havezathe zelf te bouwen is dat 

zij als zgn. “economie-gebouw” meer relatie heeft 

met de watermolen dan met de havezathe.

Tenslotte heeft plaatsing van de Veldschuur aldaar  

mede als voordeel dat wanneer het biologisch 

fruit- en groenteteeltbedrijf zou uitbreiden dit 

gemakkelijker zou kunnen in de voormalige 

Perenboomgaard, welke gesitueerd is aan de 

overzijde van de watermolenbrug.
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Bijlage 2  Ondergeschikte tweede tak 
of een deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking in 5.5.1

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra geventileerde schuur is 
bedoeld) toegestaan, die functioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf 
waarbij het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is toegestaan voor 
meerdere bedrijven binnen een straal van 1 km. Bij grotere omvang van de 
koeling moeten de koelhuizen op een bedrijventerrein worden gevestigd, omdat 
het dan zal functioneren voor meerdere bedrijven en de verkeersaantrekkende 
werking niet aanvaardbaar is in het buitengebied. 
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 m² bedragen. Wanneer het 
koelhuis bedoeld is voor de opslag voor meerdere bedrijven in de directe 
nabijheid (straal 1 km) en bij verwerking van de landbouwproducten mag de 
oppervlakte maximaal 500 m2 bedragen. De koelruimte dient waar mogelijk 
binnen bestaande gebouwen gerealiseerd te worden. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige maatschappelijke 
zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, 
en dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van een directe relatie tussen 
het agrarisch bedrijf en de sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.

Agrarische loonbedrijvigheid, 
gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere 
agrarische aanverwante 
bedrijvigheid

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

Verhuur van fietsen en 
kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige 
recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de verhuuractiviteiten mag 
maximaal 200 m² bedragen. De opslag van de fietsen, kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden.

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

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

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande gebouwen en mag, met 
uitzondering van de opslagruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten de gebouwen 
plaatshebben.

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

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

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

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

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzieningen, met uitzondering van 
de golfbaan zelf, op het bouwvlak ondergebracht te worden. Op het bouwvlak 
moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het boerengolf moet 
nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe kan 
leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde perioden van het jaar in bepaalde 
gebieden niet mag worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke waarden. 
Het algemeen belang van de natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht 
toegekend dan het individuele belang van de agrariër die boerengolf als neventak 
aan het bedrijf toevoegt.
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Bijlage 3  Kaart Natuur
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