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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Aan de Vasserdijk 67 in Langeveen bevindt zich het bedrijf Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen. Dit 
betreft een houthandel en houtbewerkingsbedrijf. Als gevolg van een toenemende vraag naar de producten die 
het bedrijf verhandelt/produceert is de eigenaar (in het vervolg initiatiefnemer) voornemens het bedrijfsperceel 
te vergroten en daarop een nieuw bedrijfspand te realiseren.

De gewenste uitbreiding is gesitueerd op de (agrarische) gronden ten oosten van het huidige bedrijfsperceel. 
Deze gronden zijn bestemd voor agrarische doeleinden en groenvoorzieningen.

De gemeente Tubbergen heeft in maart 2016 besloten in principe medewerking te verlenen aan de 
voorgenomen ontwikkeling. Dit besluit is op basis van het gemeentelijk KGO-beleid genomen.

De gewenste ontwikkeling is niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen 'Kleine Kernen' en 
'Tubbergen Buitengebied 2016', waardoor een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet hierin en toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een ‘goede 
ruimtelijke ordening'.

Opgemerkt wordt dat het bestaande bedrijfsperceel tevens onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan. Met dit 
bestemmingsplan wordt het planologisch kader in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt aan de Vasserdijk 67 in het oostelijke gedeelte van de kern Langeveen. Afbeelding 1.1 geeft 
de ligging van het plangebied ten opzichte van de directe omgeving en ten opzichte van de kern Langeveen 
weer. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding.

Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Langeveen en ten opzichte van de directe omgeving 
(Bron: ArcGIS)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen" bestaat uit de volgende stukken:

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0183.BUIBPVASSERDIJK67-VG01); 
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 de bestemmingsplannen 'Kleine Kernen', (veeg)bestemmingsplan 
'kernen gemeente Tubbergen', 'Tubbergen Buitengebied 2016' en 'Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan'. Het 
bestemmingsplan 'Kleine Kernen' is op 14 maart 2016 door de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen 
vastgesteld. Op 25 mei 2020 is het veegbestemmingsplan 'kernen gemeente Tubbergen' vastgesteld. Het 
bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' is op 23 mei 2016 door de gemeenteraad van de gemeente 
Tubbergen vastgesteld. Op 15 december 2020 is het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan 
vastgesteld. 

Op basis van het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' is het plangebied bestemd met de enkelbestemmingen 
'Bedrijf' en 'Groen' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' met de aanduidingen 'specifieke vorm van 
waarde - middelhoge archeologische verwachtingswaarde' en 'specifieke vorm van waarde - hoge 
archeologische waarde'. Op basis van het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' is het plangebied 
bestemd met de enkelbestemming 'Agrarisch - 1' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4'.

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de geldende bestemmingsplannen weergegeven, waarop het plangebied 
met de rode contour is aangegeven.

Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding geldende bestemmingsplannen (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

1.4.2  Beschrijving bestemmingen

Bedrijf

Gronden met de bestemming 'Bedrijf' zijn met name bestemd voor bedrijven in de categorieën 1 en 2 die zijn 
genoemd in de als bijlage bij de regels toegevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn niet 
zelfstandige kantoren, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, 
parkeervoorzieningen, wegen, paden, tuinen, erven en terreinen toegestaan. Bedrijfsgebouwen mogen binnen 
een bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
bouwhoogte (m)' bedragen; in dit geval 8 meter. Het bebouwingspercentage mag ten hoogste het ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage bedragen; in dit geval 
70%.

Groen
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Gronden met de bestemming 'Groen' zijn met name bestemd voor groenvoorzieningen. Daarnaast zijn voet- en 
fietspaden, in- en uitritten, parkeervoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, water en waterhuishoudkundige 
voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van hemelwater, openbare 
nutsvoorzieningen, evenementen en verkeersvoorzieningen toegestaan.

Waarde - Archeologie

Gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' met de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde - 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde' en 'specifieke vorm van waarde - hoge archeologische waarde' 
zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en 
onderzoek naar aanwezige of naar verwachting aanwezige archeologische waarden.

Agrarisch - 1

Gronden met de bestemming 'Agrarisch - 1' zijn met name bestemd voor het agrarisch gebruik. Daarnaast zijn 
de gronden ook bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, 
geomorfologische en cultuurhistorische waarden, doeleinden van agrarisch natuurbeheer en hobbymatig 
agrarisch gebruik.

Waarde - Archeologie 4

Gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden.

1.4.3  Strijdigheid

Het vergroten van het bedrijfsperceel en het realiseren van een nieuw bedrijfspand op de gronden met de 
bestemmingen 'Groen' en 'Agrarisch - 1' is, vanwege het ontbreken van de gebruiks- en bouwmogelijkheden, 
niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het geldende bestemmingsplan 
is noodzakelijk om het voornemen te kunnen realiseren. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste 
juridisch-planologische kaders om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Opgemerkt wordt dat het bestaande bedrijfsperceel tevens onderdeel uitmaakt van dit bestemmingsplan. Met dit 
bestemmingsplan wordt het planologisch kader in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie.

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

2.1  Langeveen
Langeveen ligt op de grens van het dekzandgebied naar het jong heide- en veenontginningsgebied. Van 
oorsprong vormde de Hardenbergerweg een belangrijke doorgaande route vanuit het veengebied naar Twente. 
De kern is te karakteriseren als een hoogveenrandwegdorp. Veenontginning verliep als volgt: kolonisten namen 
als ontginningsbasis een natuurlijke waterloop of een rand van een oud ontgonnen gebied. Loodrecht op de 
ontginningsbasis werden de sloten gegraven, waardoor een kenmerkende slotenverkaveling ontstond. De sloten 
zorgden voor ontwatering van de strook, zodat het veen droog genoeg werd om in cultuur te brengen. Elke 
kolonist bouwde een boerderij op de eigen strook en langs de ontginningsbasis. Hierdoor ontstonden langgerekte 
dorpen.

In het midden van de jaren ‘90 is Langeveen sterk uitgebreid met woningen. Het dorp strekt zich tussen twee 
doorgaande wegen, de Hardenbergerweg en de Langehaarsweg. Na 1950 is de Langehaarsweg verbreed en is 
de Hardenbergerweg ontlast met het verkeer dat naar en uit Twente komt.

Langeveen bestaat ruimtelijk gezien uit twee kerngebieden, een noordelijk en zuidelijk deel, met daartussen een 
groen (bos)gebied en de sportvelden. De in het dorp aanwezige maatschappelijke voorzieningen bevinden zich 
met name in het noordelijk deel. Daarnaast beschikt Langeveen over een bedrijventerrein, welke is gelegen aan 
de zuidwestzijde van Langeveen ten zuiden van de Vasserdijk.

2.2  Huidige situatie plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Vasserdijk 67 ten oosten van het bedrijventerrein van Langeveen. De 
ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving van het plangebied is divers. In de directe omgeving liggen 
enkele agrarische erven en woonpercelen. Ten westen van het plangebied ligt het bedrijventerrein van 
Langeveen. Direct ten westen en grenzend aan het bedrijventerrein ligt het zuidelijk deel van de kern Langeveen. 
Voor het overige bestaat de omgeving uit landbouwgronden en enkele kleine bospercelen. Op de luchtfoto in 
afbeelding 2.1 is de omgeving van het plangebied weergegeven. Het plangebied is indicatief met rood omkaderd.

Afbeelding 2.1 Luchtfoto huidige situatie omgeving (Bron: provincie Overijssel)

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Vasserdijk en aan de westzijde door gronden van het 
bedrijventerrein van Langeveen. De zuidzijde wordt begrensd door bedrijfsgronden en agrarische 
cultuurgronden. De oostzijde wordt begrensd door agrarische cultuurgronden. Het gebied waar de ontwikkeling 
plaatsvindt is momenteel hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgrond. Daarnaast bestaat het gebied uit een 
groenstrook en een watergang. Op de luchtfoto in afbeelding 2.2 is het plangebied weergegeven (met rood 
omkaderd). In afbeelding 2.3 zijn een aantal foto's van het plangebied opgenomen.
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Afbeelding 2.2 Luchtfoto huidige situatie plangebied (Bron: provincie Overijssel)

Afbeelding 2.3 Beelden huidige situatie plangebied (Bron: Natuurbank Overijssel)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. In dit hoofdstuk wordt op het bedrijf Hans 
Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen en de ontwikkeling zelf ingegaan.

3.1  Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen
Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen is een bedrijf dat in 1988 is opgericht en gestart is aan de 
Veldboersweg in Langeveen. In de jaren daarna is het bedrijf doorgegroeid naar een regionale houthandel, die 
zich met name specialiseert in de toelevering naar diverse timmerfabrieken, aannemersbedrijven, zzp-ers en 
ook particulieren. Hierbij is vooral het bewerken en op maat maken van diverse materialen, hout en plaat, één 
van de kerntaken van het bedrijf, waardoor het bedrijf zich onderscheidt van andere hout- en bouwmaterialen in 
de regio.

In 1995 heeft het bedrijf grond gekocht aan de Vasserdijk in Langeveen, met het oog op eventuele uitbreiding 
dan wel nieuwbouw van een bedrijfshal met buiten opslagruimte. Hiervoor diende eerst het bestemmingsplan 
buitengebied van de gemeente Tubbergen gewijzigd te worden. Gelet op het feit dat deze bestemminswijziging 
in de jaren hierna nog geen gestalte kreeg, is in 2001 een uitbreiding gerealiseerd bij de loods aan de 
Veldboersweg.

In 2007 is de bestemming van de grond aan de Vasserdijk gewijzigd, waardoor de nieuwbouw - een bedrijfshal 
met kantoren en een buitenopslag - gerealiseerd kon worden. Vanaf 1 januari 2008 zijn de werkzaamheden in 
het nieuwe pand van start gegaan. In de jaren daarna is het bedrijf gegroeid, waardoor in 2010 en 2012 
uitbreidingen zijn gerealiseerd en in 2014 elders extra opslagruimte is gehuurd.

Na 2014 is de vraag naar hout sterk gestegen en gelet op de diversiteit van de klanten en de vraag naar 
verschillende soorten producten is het noodzakelijk om meer voorraad te hebben. Om deze voorraad te kunnen 
opslaan is meer opslagruimte noodzakelijk.

Voor een nadere toelichting op het bedrijf wordt verwezen naar het in Bijlage 1 opgenomen bedrijfsplan.

3.2  Gewenste ontwikkeling
Zoals reeds beschreven in de aanleiding en in de bovenstaande paragraaf neemt de vraag naar de producten 
van het bedrijf Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen (houthandel en houtbewerkingsbedrijf) toe. Om 
de bedrijfsvoering op deze toenemende vraag te kunnen inrichten is een uitbreiding van de 
bedrijfsvloeroppervlakte benodigd. Aangezien het bestaande bedrijfsperceel volledig benut is, is initiatiefnemer 
voornemens het bedrijfsperceel te vergroten. Gewenst is om de uitbreiding te realiseren op de (agrarische) 
gronden ten oosten van het bestaande bedrijfsperceel, want hierdoor kan de toekomstige bedrijfsvoering 
efficiënt worden ingericht en kan het bedrijf aan Langeveen gebonden blijven.

Het bestaande bedrijfsperceel zal met nieuwe bedrijfsperceelgronden met een oppervlakte van circa 6.150 m2 

worden uitgebreid, waarop circa 4.650 m2 aan nieuwe bedrijfsbebouwing wordt gerealiseerd. In de nieuwe 
bebouwing zal hout worden opgeslagen. De nieuwe bedrijfsbebouwing zal wat betreft goot- en bouwhoogte 
verschillend met die van de bestaande bedrijfsbebouwing. De bestaande bedrijfsbebouwing heeft een 
bouwhoogte van 8 meter. De goot- en bouwhoogte van de nieuwe bedrijfsbebouwing zal respectievelijk 6 en 7,5 
meter bedragen. Door deze hoogten zal er sprake van zijn van een betere overgang naar het buitengebied. De 
nieuwe bebouwing zal uitgevoerd worden in een gedekte kleurstelling van stalen beplating. Deuren, windveren 
en regenpijpen worden eveneens in een donkere kleurstelling uitgevoerd. Opvallende kleuren moeten voorkomen 
worden. De daken moeten eveneens uitgevoerd worden in een donker, niet glimmend, materiaal.

Om het bestaande bedrijfsperceel en de nieuwe bedrijfsperceelgronden te verbinden wordt een brug over de 
tussenliggende watergang gerealiseerd. Hierdoor hoeft het personeel geen gebruik te maken van de Vasserdijk 
om de materialen te verplaatsen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Wel wordt het nieuwe 
bedrijfsperceel door middel van een nieuwe in- en uitrit op de Vasserdijk ontsloten om de vrachtwagens direct 
bij het goede bedrijfspand te kunnen ontvangen.

In de volgende paragraaf is de ruimtelijke ontwikkeling verder beschreven en weergegeven. Ook wordt in de 
volgende paragraaf ingegaan op de landschappelijke inpassing.
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3.3  Landschappelijke inpassing
Van belang bij het uitbreiden van een bedrijf aan de rand van een kern is dat de uitbreidingslocatie op een 
adequate wijze wordt ingepast in het landschap. Daarom is voor dit bestemmingsplan een ruimtelijk 
kwaliteitsplan opgesteld, waarin landschapsmaatregelen zijn opgenomen om te komen tot een goede 
landschappelijke inpassing. In dit geval is door 'de Erfontwikkelaar' een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld, 
waarin is uitgegaan van het behoud van de al aanwezige landschappelijke elementen en waarin 
landschapsmaatregelen zijn opgenomen die passen bij de omgeving.

Groenstructuur en inrichting

De erven langs de Vasserdijk zijn over het algemeen vrij besloten en al dan niet voorzien van enkele grote 
bomen op het voorerf en een groene rand rondom het achtererf. De verschillende bospercelen en houtwallen in 
het landschap maken de omgeving kleinschalig en aantrekkelijk. Vanuit het landschapsontwikkelingsplan is het 
gewenst om structuren te herstellen en erven te voorzien van een groene rand. Deze groene elementen passen 
de erven in en maken dat de verhouding groen met gebouwen beter in balans is. Het terrein is reeds voorzien 
van een groene rand. Deze kan behouden blijven. Het vormt een groen element op het nieuwe terrein. Langs het 
nieuwe bedrijfsgebouw zal eveneens een rij zomereiken aangeplant worden. Daarmee wordt het volume 
verzacht maar niet verstopt.

Ook langs de Vasserdijk worden zomereiken geplant ter hoogte van het gehele eigen perceel. Hiermee wordt de 
kenmerkende wegbeplanting versterkt en het gebouw ook aan deze zijde goed ingepast. Met de realisatie van 
een extra bedrijfsgebouw is de buitenopslag (veelal hout in wit folie) niet meer zichtbaar. Dat is een 
kwaliteitswinst.

Aan de westzijde wordt een brede houtsingel aangeplant en aan de zuidzijde van het terrein een bestaand bos 
uitgebreid. Vanuit de gebiedskenmerken van het jonge ontginningslandschap (stevig en robuuste elementen) en 
ecologisch gezien zal een houtsingel en een klein bosje hier daarom het beste passen. Het sortiment is gekozen 
volgens de fysisch geografische regio’s en sluit daarmee aan op de bestaande natuurdoeltypen. Vanuit 
ecologisch oogpunt neemt de natuurwaarde van een bos toe als deze groter wordt. Hoe groter het oppervlakte 
bos, hoe minder de biotopen (met name centraal in het bos) verstoord worden. 

De keuze voor de verharding moet in afstemming gemaakt worden met de materialisering van de architectuur. 
Verharding moet in een gedekte kleurstelling sober toegepast worden. Schuttingen en hoge opgaande exoten 
moeten in het buitengebied voorkomen worden. Qua verlichting moet rekening gehouden worden dat het terrein 
in het zogeheten ‘donkerte’ liggen. Hier kun je de sterren ‘s nachts goed zien. Lichtvervuiling moet tegengegaan 
worden. Middels gerichte verlichting met bewegingsensoren en of tijdschakelaars is het niet nodig om de gehele 
nacht verlichting aan te hebben. 

Inrichtingsplan

In afbeelding 3.1 is een impressie van de gewenste landschappelijke inpassing weergegeven. Het complete 
ruimtelijk kwaliteitsplan is opgenomen als Bijlage 2 bij deze toelichting. De inrichtingstekening, behorende bij het 
ruimtelijk kwaliteitsplan, is opgenomen als Bijlage 2 bij de regels van dit bestemmingsplan.
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Afbeelding 3.1 Landschappelijke inpassing (Bron: De Erfontwikkelaar)

3.4  Verkeer en parkeren

3.4.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte hanteert 
de gemeente Tubbergen de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018'. In deze notitie zijn geen 
kencijfers opgenomen ten aanzien verkeersgeneratie. Daarom wordt de publicatie 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie, publicatie 381 (december 2018)' van het CROW gebruik om de verkeersgeneratie te bepalen.

3.4.2  Verkeersaspecten

Voor wat betreft verkeersaspecten worden in dit geval de verkeersgeneratie en de afwikkeling van het verkeer 
op de Vasserdijk en Hardenbergerweg beschouwd. Bij het bepalen van de verkeersgeneratie zijn de 
uitgangspunten voor wat betreft stedelijkheidsgraad en stedelijke zone van belang. Deze worden toegepast in 
CROW-publicatie. Voor wat betreft de gemeente Tubbergen wordt uitgegaan van de stedelijkheidsgraad 'niet 
stedelijk' en de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. 

Op de nieuwe bedrijfsgronden wordt een gebouw voor het opslaan van hout gerealiseerd. Een dergelijke 
inrichting is op basis van de CROW-publicatie aan te merken als 'bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 
(loods, opslag, transportbedrijf)'. Voor 'bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, 
transportbedrijf)' geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 4,8 per 100 m2 bvo. In dit geval is uitsluitend de 
nieuwe bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van circa 4.650 m2 van belang. Als de oppervlakte wordt 
vermenigvuldigd met de kengetallen uit de CROW-publicatie dan brengt het nieuwe bedrijfsperceel 223 
verkeersbewegingen per dag met zich mee.

In de werkelijkheid zal er echter sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen. Door het 
vergroten van het bedrijfsperceel ontstaat er ruimte voor uitbreiding van de bedrijfsbebouwing aan de Vasserdijk 
en worden de bedrijfsactiviteiten geconcentreerd op één locatie. Na het realiseren van de nieuwe 
bedrijfsbebouwing worden de huidige gehuurde locaties afgestoten en hoeft er niet meer gependeld te worden 
tussen de verschillende bedrijfslocaties. De interne verkeersbewegingen van het bedrijf nemen door de 
ontwikkeling af. Ook het aantal verkeersbewegingen van derden (klanten en houtleveranciers) zal afnemen, want 
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er hoeft maar één locatie te worden bezocht. Derden hoeven niet meer naar andere locaties van het bedrijf te 
rijden. Tot slot wordt opgemerkt dat het aantal werknemers niet zal toenemen.

Het verkeer zal zich, net zoals in de huidige situatie, over de Vasserdijk bewegen en voornamelijk via de 
Hardenbergerweg de Langehaarsweg (N343) bereiken. De Vasserdijk wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
bestemmingsverkeer van de woningen aan de Vasserdijk, Witteweg en Dolleweg en de bedrijven op het 
bedrijventerrein van Langeveen. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Vasserdijk laag. Deze verkeersintensiteit 
zal laag blijven, want de verkeersgeneratie neemt door deze ontwikkeling niet toe. Daarnaast ligt er langs de 
Vasserdijk een vrijliggend fietspad, waardoor het (vracht)verkeer niet kruist met het fietsverkeer.

De nieuwe bedrijfsgronden worden via een nieuwe in- en uitrit op de Vasserdijk ontsloten (zie afbeelding 3.1). 
Deze in- en uitrit zal, vanwege de ligging en de gekozen landschappelijke maatregelen, overzichtelijk zijn. 
Aangezien de verkeerskundige situatie gelijk blijft, met uitzondering van een extra in- en uitrit, zijn er vanuit 
verkeerskundig oogpunt dan ook geen belemmeringen.

3.4.3  Parkeren

Zoals in paragraaf 3.1.1 beschreven hanteert de gemeente Tubbergen de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen 
en Parkeren 2018' om de parkeerbehoefte te berekenen. Net zoals in de CROW-publicatie gaat ook de 
beleidsnotitie uit van zones (centrum en rest bebouwde kom). In dit geval wordt uitgegaan van 'rest bebouwde 
kom'.

De beoogde bedrijfsactiviteiten zijn op basis van de gemeentelijke notitie aan te merken als 'loods, opslag, 
bergplaats'. Voor 'loods, opslag, bergplaats' geldt een parkeerbehoefte van 1,05 per 100 m2 bvo (excl. 
vrachtwagens). In dit geval is uitsluitend de nieuwe bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van circa 4.650 m2 
van belang. Als de oppervlakte wordt vermenigvuldigd met de kengetallen uit de beleidsnotitie dan brengt de 
ontwikkeling een extra parkeerbehoefte van circa 49 met zich mee. Er is voldoende ruimte beschikbaar om de 
parkeerbehoefte op te vangen.

In de werkelijkheid zal de parkeerbehoefte echter niet toenemen. Het aantal parkerende klanten en 
personeelsleden zal niet toenemen. De nieuwe bedrijfsbebouwing is uitsluitend bedoelt voor het opslaan van 
hout. Dit zorgt niet voor een toename van de parkeerbehoefte.

Het bestaande aantal parkeerplaatsen blijft intact. Het parkeren vindt plaats aan de westzijde van het bestaande 
bedrijfsgebouw. Hier zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig om de huidige en de toekomstige 
parkeerbehoefte op te vangen. De parkeerplaatsen zijn in de tekening in onderstaande afbeelding weergegeven.

Afbeelding 3.2 Parkeersituatie nieuwe situatie (Bron: Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen)

In de regels van dit bestemmingsplan is een parkeerregeling opgenomen, waarmee wordt verzekerd dat de 
benodigde aantal parkeerplaatsen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

4.1.1.1  Algemeen

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

4.1.1.2  Vier prioriteiten

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

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

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

2. Duurzaam economisch groeipotentieel

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

3. Sterke en gezonde steden en regio's

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

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

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

4.1.1.3  Afwegingsprincipes

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

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

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

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

4.1.1.4  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR: voorganger van de NOVI) 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, 
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'.

4.1.2  Toetsing aan het rijksbeleid

De Nationale Omgevingsvisie laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De voorgenomen 
ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de Omgevingsvisie. Wat betreft de 'Ladder voor 
duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' 
(3.1.6 Bro). Vanwege de bouwmogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt, wordt deze ontwikkeling gezien als 
een ‘stedelijke ontwikkeling’. Bij de ladder gaat het primair om het aantonen van de behoefte, hieronder wordt 
daarop ingegaan.

Beschrijf de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling

Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen is al een decennium gevestigd op de locatie aan de Vasserdijk 
67. Het bedrijf was daarvoor gevestigd aan de Veldboersweg in Langeveen. Het betreft dan ook een lokaal 
geworteld bedrijf. Het bedrijf onderscheidt zich van andere hout- en bouwmaterialen handelaren door de 
volgende zaken/kernwaarden: service, oplossingsgerichtheid, korte lijnen, voorraadhoudend, het kunnen 
bewerken van nagenoeg alle houtsoorten- en materialen en de concurrerende prijzen. Door deze mix van 
kernwaarden heeft het bedrijf al jaren een vaste en betrouwbare klantenkring en neemt het aantal en de 
diversiteit aan klanten toe. 

Wat initiatief met de uitbreiding wil bereiken, is dat men straks voldoende productiecapaciteit en voorraadruimte 
heeft om de concurrentiepositie te behouden om klanten goed te kunnen bedienen. In het kader van efficiëntie 
wil men alles "onder één dak" hebben, waardoor men minder tijd hoeft te besteden aan het ophalen en 
wegbrengen van het hout op een andere locatie. De uitbreidingsloctie met een oppervlakte van circa 6.150 m2 
met daarop circa 4.650 m2 aan nieuwe bedrijfsbebouwing voorziet hierin. Zodra de nieuwbouw gerealiseerd is, 
wordt het huurpand (ca. 2.000 m2) opgezegd, immers deze ruimte is dan niet meer noodzakelijk. 

Voor een verdere toelichting op het bedrijf wordt verwezen naar het bedrijfsplan Bijlage 1 bij deze toelichting. 

Binnen of buiten bestaand stedelijk gebied

Als een ontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied dan wordt voldaan 
aan de Ladder.

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

De locatie van de nieuwe bedrijfsperceelgronden is gedeeltelijk gelegen binnen bestaand stedelijk gebied, maar 
ook buiten bestaand stedelijk gebied. De gekozen locatie sluit direct aan op het bestaande bedrijfsperceel van 
Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen en dus ook op het bedrijventerrein van Langeveen. De 
gekozen locatie is bedrijfseconomisch en planologisch het meest voor de hand liggend. In de directe omgeving 
(bedrijventerreinen van Langeveen, Geesteren, Tubbergen en Albergen) van het huidige bedrijf in Langeveen is 
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geen bedrijvenlocatie voor handen die van voldoende omvang is en op zodanig korte afstand ligt dat een 
efficiënte bedrijfsvoering kan worden bereikt. Op de huidige locatie is in 2007/2008 de nieuwbouw van een 
bedrijfshal gerealiseerd. Verplaatsing zou daarnaast gelet op de reeds bestaande bebouwing onevenredig hoge 
kosten met zich meebrengen en kapitaalvernietiging. Nu men min of meer uit haar jasje is gegroeid ligt het dan 
ook voor de hand de uitbreiding in de directe omgeving van het bestaande bedrijf te realiseren. De mogelijkheid 
doet zich nu voor om de benodigde grond te verwerven. Ook sociaal gezien is het van belang dat men in 
Langeveen gevestigd is en dat dit het geval blijft. Het merendeel van de werknemers komt uit Langeveen dan 
wel uit de directe omgeving van Langeveen. Ook sponsort het bedrijf het lokale verenigingsleven. Gelet op het 
voorgaande is verplaatsing van de onderneming of de realisering van de nieuwbouw op een andere locatie geen 
optie. Het uitbreiden van het bestaande bedrijfsperceel op de beoogde locatie betreft de enige realistische 
mogelijkheid voor het bedrijf.

Conclusie

Gezien vorenstaande kan worden gesteld dat er sprake is van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, indachtig het 
doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij wordt gestreefd naar een optimale benutting van de 
ruimte in stedelijk gebied.

4.2  Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld zoals vervat in de 
Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 

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

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel 

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

4.2.3  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie is tevens de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) geïntroduceerd 
als nieuw kwaliteitsinstrument. In de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is ervan uitgegaan dat de 
uitwerking van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving een eenduidige bundeling bevat van diverse bestaande 
regelingen als ‘Rood-voor-Rood’, ‘Rood-voor-Groen’, Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB-beleid), 
landgoederen, etc. Die kunnen daar overigens wel herkenbaar in blijven. Daarnaast zijn overige ontwikkelingen 
opgenomen in het KGO.

Twee principes uit de Omgevingsvisie Overijssel vormen het vertrekpunt:

1. elke ontwikkeling dient bij te dragen aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit;
2. de ontwikkelingsruimte die men krijgt dient in evenwicht te zijn met investeringen (prestaties) in de 

ruimtelijke kwaliteit.

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

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

In afbeelding 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 

Afbeelding 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.4.1  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.
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4.2.4.2  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 
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.

4.2.4.3  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.

4.2.5  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

4.2.5.1  Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn de artikelen 2.1.2 (Principe van 
concentratie), 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit), 2.1.6 lid 1 
(Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en artikel 2.3.2 (Realisatie nieuw bedrijventerrein) uit de 
Omgevingsverordening Overijssel van belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan.

Artikel 2.1.2 Principe van concentratie

lid 1:

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen betreft een lokaal geworteld bedrijf die al meer dan een 
decennium is gevestigd op de locatie aan de Vasserdijk 67. Vanwege de toename van de diversiteit aan klanten 
en de toename van verschillende soorten producten is er behoefte aan meer bedrijfsruimte. Met dit 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om deze bedrijfsruimte te kunnen realiseren. Geconcludeerd 
wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met artikel 2.1.2 uit de 
Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

lid 1:

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 
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dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie; 
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip 'groene omgeving' nader gedefinieerd als: de gronden die 
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de 
gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten 
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1 Bro;

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 

De locatie van de nieuwe bedrijfsperceelgronden ligt deels binnen bestaand bebouwd gebied en deels binnen de 
Groene Omgeving. Het extra ruimtebeslag is echter goed te verantwoorden, vanwege het feit dat de locatie 
direct aansluit op het bestaande bedrijfsperceel. Daarmee is de gekozen locatie het meest logisch. Voor een 
nadere onderbouwing wordt verwezen naar paragraaf 4.1.2. Geconcludeerd wordt dat de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening 
Overijssel.

Artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit (leden 1, 2, 3 en 5)

1. 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.

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. 

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.

4. 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.

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 sociaaleconomische en/of maatschappelijke 
redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende 
mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving.

Toetsing van het initiatief aan artikelen 2.1.5 en 2.1.6 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel

De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Kort 
gezegd houdt KGO in dat in het buitengebied grootschalige uitbreidingen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, 
mits die gelijk opgaan met verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties 
moeten in evenwicht zijn. De provincie Overijssel biedt gemeenten de gelegenheid om een eigen beleidsinvulling 
te gegeven aan het KGO-beleid. De gemeente Tubbergen heeft hier gebruik van gemaakt en de beleidsnota 
'Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)' vastgesteld.

In voorliggend geval is een KGO-plan opgesteld waarin het hiervoor genoemde evenwicht is aangetoond en die in 
overeenstemming is met het KGO-beleid van de gemeente Tubbergen. Onderdeel van dit KGO-plan betreft een 
ruimtelijk kwaliteitsplan die als Bijlage 2 bij de toelichting van dit bestemmingsplan is opgenomen. 
Geconcludeerd wordt dat er een goede balans is gevonden in de investeringen in de ruimtelijke kwaliteit en de 
nieuw geboden ontwikkelingsruimte en dat voldaan wordt aan de wens van de provincie Overijssel met 
betrekking tot de impuls aan de groene omgeving.

Artikel 2.3.2 Realisatie nieuw bedrijventerrein

1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuw bedrijventerrein als 
de behoefte daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek bedrijventerreinen.
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2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen, zoals 
vastgesteld in het kader van actueel onderzoek bedrijventerreinen, voorzien.

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

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

5. Wanneer de realisatie van nieuw bedrijventerrein niet past binnen geldende afspraken bedrijventerreinen of 
wanneer er voor de gemeente geen afspraken bedrijventerreinen gelden, dan moet de behoefte aan nieuwe 
bedrijventerreinen aangetoond worden door middel van actueel onderzoek bedrijventerreinen waarop de 
instemming is verkregen van zowel de gemeenten in de regio als Gedeputeerde Staten.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten hebben ingestemd niet 
voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat 
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip 'nieuw bedrijventerrein' nader gedefinieerd als: een locatie 
voor bedrijvigheid en bij die bedrijven behorende kantoorruimte, waarvoor nog geen omgevingsvergunning is 
afgegeven.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.3.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Met de provincie Overijssel zijn specifieke afspraken gemaakt omtrent de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. Deze zijn vastgelegd in het document ‘Afspraken Regionale Bedrijventerreinen 
Programmering Twente 2017-2020’. Binnen de afspraken is er nog ruimte om nieuwe bedrijventerreinen te 
realiseren. Hierdoor is het mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling, die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, 
te realiseren. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming is met artikel 2.3.2 van de 
Omgevingsverordening.

4.2.5.2  Ontwikkelingsperspectieven

In dit geval zijn de ontwikkelingsperspectieven voor de Groene Omgeving van belang. In de Groene Omgeving 
gaat het vooral om: behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, het realiseren van een 
samenhangend netwerk van gebieden met natuur- en waterkwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw, het toerisme en andere economische dragers, realisatie van waterkwaliteitsdoelen, het duurzaam 
beheer van drinkwatervoorraden én het opwekken van hernieuwbare energie. In de Groene Omgeving 
onderscheidt de provincie de volgende drie ontwikkelingsperspectieven:  

de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW);
agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap;
wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap. 

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'. In 
afbeelding 4.2 is een uitsnede van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. 
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Afbeelding 4.2 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. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. Binnen dit ontwikkelingsperspectief kunnen 
nieuwe functies een plek krijgen op bestaande vrijkomende erven waar dit tevens maatschappelijke opgaven als 
behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie, natuur en landschap ondersteunt. Zo worden vitaliteit en 
omgevingskwaliteit in samenhang versterkt. 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. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Ontwikkelingsperspectieven'

De functionele structuur van de omgeving rondom het plangebied is divers, zoals ook beoogd in dit gebied. Met 
voorliggende ontwikkeling vindt hier geen verandering in plaats. Op basis van dit bestemmingsplan kan een 
bestaand lokaal geworteld bedrijf uitbreiden. Door de uitbreiding krijgt het bedrijf de mogelijkheid om de 
bedrijfsvoering in te richten op de toenemende vraag naar de producten die het bedrijf produceert en 
verhandelt. Hierdoor krijgt het bedrijf een duurzaam toekomstperspectief en wordt de sociale en economische 
vitaliteit in Langeveen behouden. Daarnaast is het plan op basis van milieu- en omgevingsaspecten toelaatbaar 
op de betreffende locatie. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Tot slot wordt 
opgemerkt dat de ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen 
ontwikkeling passend is binnen de structuur van de omgeving.

4.2.5.3  Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. De 'Stedelijke laag' wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, want voor het plangebied en 
de aangrenzende gronden gelden geen specifieke eigenschappen. 

1. De 'Natuurlijke laag'

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis voor 
het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke 
laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in 
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steden en dorpen bij voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Natuurlijke laag’ aangeduid met het gebiedstype 
'Hoogveengebieden (in cultuur gebracht)'. In afbeelding 4.3 is dat weergegeven.

Afbeelding 4.3 Uitsnede Natuurlijke laag (Bron: provincie Overijssel)

'Hoogveengebieden (in cultuur gebracht)'

Op waterhuishoudkundig geïsoleerde plekken (waar het regenwater wordt vastgehouden) ontwikkelde zich in het 
zandgebied op kleine en grote schaal hoogveen; onder invloed van regenwater ontstonden veenmoerassen. 
Deze groeiden als een dikke spons van veenmossen steeds verder omhoog, los van het grondwater. De extreme 
zure en voedselarme omstandigheden leidden tot natte, slecht toegankelijke moerasgebieden, waar vrijwel geen 
boom kon groeien. De hoogveenrestanten worden gekenmerkt door een hoge waterkwaliteit, een hoge 
waterstand en een hoge natuurkwaliteit. Lokaal is sprake van “levend hoogveen” (veenaangroei). De ambitie is 
de hoogveenrestanten in stand te houden en op een aantal plekken het hoogveen opnieuw tot groei te brengen. 
Het open natte karakter is hierbij een belangrijke kwaliteit. De inzet is op de randen tussen de 
hoogveenrestanten en de hoogveenontginningsgebieden landschappelijk leesbaar te maken als ontgonnen deel 
van het oorspronkelijk veenlandschap. Zo ontstaat een samenhangend en leesbaar landschap in de 
hoogveengebieden en een overgang naar heide en schaalgraslanden eromheen.

Als ontwikkelingen plaats vinden in de nabijheid van hoogveenrestanten, dan dragen deze bij aan verbetering 
van de hydrologie om verdroging van het veenpakket tegen te gaan en, waar mogelijk, aan toename van 
natuurkwaliteit en het areaal levend hoogveen. Dit zijn uitgangspunten bij (her)inrichting.

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

Ter plaatse van het plangebied is niet of nauwelijks nog iets waarneembaar van de oorspronkelijke 
gebiedskenmerken van de ‘Natuurlijke laag’. Dit komt doordat er veenontginningen hebben plaatsgevonden en de 
ontwikkeling van de landbouw prioriteit heeft gehad. Uit het archeologisch onderzoek dat als Bijlage 5 bij deze 
toelichting is gevoegd blijkt dat het plangebied al vanaf begin 20e eeuw veenvrij is. Het open natte karakter wat 
hoogveenrestanten typeert is in het plangebied en in de omgeving van het plangebied niet aanwezig. Het 
dichtstbijzijnde hoogveenrestant in de Engbertsdijkvenen ligt op ruime afstand. De gebiedskenmerken van het 
plangebied sluiten meer aan op de gebiedskenmerken van de zandgronden die ten westen liggen. Op deze 
gronden is er sprake van lokale inzijging en zomereieken worden beschouwd als onderdeel van het natuurlijke 
bostype. Bij de zandgronden is het uitgangspunt om de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 
gebiedsontwerpen. In het inrichtingsplan wordt aangesloten op de (strekkings)richting van het landschap en 
worden er verscheidene zomereiken geplant. Geconcludeerd wordt dan ook dat het plan in overeenstemming is 
met de gebiedskenmerken van de 'Natuurlijke laag'.
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2. De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'

In de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke 
omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn 
we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en 
afwisseling worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’ aangeduid met het 
gebiedstype 'Hoogveenontginningen'. In afbeelding 4.4 is dat weergegeven.

Afbeelding 4.4 Uitsnede Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: provincie Overijssel)

'Hoogveenontginningen'

Vanuit linten werd het omliggende hoogveengebied door middel van opstrekkende verkavelingen, vrij 
kleinschalig, grotendeels ontgonnen. Dit was het gevolg van de wens tot vergroting van het landbouwareaal. 
Diepe afwateringskanalen werden niet gegraven zodat veel veen onder het grondwater bleef zitten. Een groot 
deel van dit landschapstype is dan ook later alsnog afgegraven, verder ontwaterd en weer als landbouwgrond in 
cultuur gebracht. Het landschapstype is afwisselend meer of minder open. Als ontwikkelingen plaats vinden in de 
hoogveenontginningen, dan dragen deze bij aan behoud en versterking van het kleinschalige karakter en de 
kenmerkende weg- en kavelgrensbeplanting en de diverse bebouwingslinten

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

De bedrijfsuitbreiding vindt plaats op de gronden ten oosten van het huidige bedrijfsperceel. De gronden ter 
plaatse zijn in de huidige situatie voor een groot gedeelte ingericht als agrarische cultuurgrond en voor een 
kleiner gedeelte als groenstrook. Het omliggende landschap wordt getypeerd door bospercelen en houtwallen. 
Deze maken het landschap kleinschalig.

Voorliggend plan voorziet in een brede houtsingel aan de westzijde en aan de zuidzijde wordt een bestaand bos 
uitgebreid. De bestaande groene rand, die tussen het bestaande en nieuwe bedrijfsperceel ligt, blijft behouden. 
Door deze ontwikkelingen wordt bijgedragen aan het kleinschalige karakter van het gebied. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 3.3. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in 
overeenstemming is met de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap’. 

3. De 'Laag van de beleving'

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 andere drie lagen. 
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Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart ‘Laag van de beleving’ aangeduid met het gebiedstype 
‘Donkerte’. In afbeelding 4.5 is dat weergegeven.

Afbeelding 4.5 Uitsnede Laag van de beleving (Bron: provincie Overijssel)

''Donkerte''

Lichte gebieden geven een beeld van de economische dynamiek van de provincie: de steden en dorpen, de 
autosnelwegen, de kassengebieden, de attractieparken, de grote bedrijventerreinen en de gebieden met veel 
bebouwing. De donkere gebieden geven daarentegen een indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. 
Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren 
van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op het handhaven van de donkerte en, waar mogelijk, de 
gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken. De richting van de sturing is gericht op het minimaal 
toelaten van kunstlicht. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van de beleving' 

Voorliggend initiatief zal voor een toename aan kunstlicht zorgen, maar het plangebied grenst aan het bestaande 
bedrijventerrein van Langeveen, waar inherent sprake is van kunstmatige verlichting. De toename aan kunstlicht 
zal daarom niet onevenredig merkbaar zijn. Wel moet zoveel mogelijk lichtvervuiling worden tegengegaan. 
Middels gerichte verlichting met bewegingsensoren en/of tijdschakelaars is dit mogelijk. Dit brengt met zich mee 
dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling niet in strijd is met het gestelde in de ‘Laag van de 
beleving’.

4.2.6  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

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

4.3  Gemeentelijk beleid

4.3.1  Mijn Omgevingsvisie Tubbergen

4.3.1.1  Algemeen

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

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

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

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

4.3.1.2  Speerpunten

In de omgevingsvisie zijn speerpunten opgenomen op verschillende thema's. In voorliggend geval is het thema 
'Ruimte voor ondernemen' van belang.

Ruimte voor ondernemen

Als gemeente zorgt men voor voldoende ontwikkelruimte voor bedrijven en voor plekken waar bedrijven zich 
kunnen vestigen. Zo draagt de gemeente bij aan de werkgelegenheid en kunnen verschillende soorten 
bedrijvigheid ontstaan. De gemeente streeft naar levendige compacte kernwinkelgebieden. Voor duurzame, 
kansrijke initiatieven wordt maatwerk geleverd. Daarbij ligt de nadruk op het behouden en versterken van het 
lokale bedrijfsleven. Samenvattend gaat de gemeente voor:

goede vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven;
het faciliteren van ondernemers met als principe “ja- tenzij”.

Goede vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden:

Goede vestigingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven betekent dat wordt ingezet op voldoende en passende 
bedrijventerreinen. En op een goede bereikbaarheid. Leegstand wil men daarbij zoveel mogelijk voorkomen. 
Meer uitgebreid gaat het om het volgende:

Het doel is om het aanbod aan bedrijfsgrond aan te laten sluiten bij de vraag. In principe moeten 
ondernemers en/of bedrijven met een ruimtebehoefte binnen de gemeente een plek kunnen vinden. Of dit 
lukt is mede afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. Als er veel vraag is wordt gekeken of 
uitbreiding van bedrijfsterreinen nodig is. Hierbij kijkt men ook ook naar vraag en aanbod in de regio.
Ook buiten de bedrijventerreinen zet de gemeente zicg in voor voldoende, duurzame en passende ruimte 
(huisvesting) voor ontwikkelingen. Dit is maatwerk. De gemeente weegt de specifieke behoefte van 
ondernemers en bedrijven af en adviseerd over de haalbaarheid van initiatieven.
Streven naar kwalitatieve verbeteringen. Dit gaat bijvoorbeeld over het voorkomen van leegstand, een goede 
ontsluiting en een goede fysieke en digitale bereikbaarheid.

Het faciliteren van ondernemerschap

De gemeente geeft ondernemers de ruimte door in te zetten op maatwerk en door flexibiliteit te bieden. De 
gemeente vindt het belangrijk dat de juiste functies op de juiste plek terecht komen. Het slim combineren van 
functies vanuit een duidelijke visie biedt kansen. De ondernemers, de bedrijfsconsulent en het 
OndernemerServiceTeam (OST) zijn hierbij de spil. Zij verbinden partijen aan elkaar en helpen met de juiste 
routes.
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4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke structuurvisie

Dit bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van een lokaal geworteld bedrijf in Langeveen. Het gaat om een 
uitbreiding van circa 6.150 m2, waarbij de gekozen locatie vanuit het oogpunt van milieukwaliteit (in relatie tot 
verkeersbewegingen), (kosten)efficiëntie en een doelmatige bedrijfsvoering het meest logisch is. Zie paragraaf 
4.1.2 voor de motivatie waarom er is gekozen voor uitbreiding. Met dit bestemmingsplan wordt het 
toekomstperspectief van het bedrijf gewaarborgd, wat de werkgelegenheid in de regio ten goede komt. 
Daarnaast is het plan op basis van milieu- en omgevingsaspecten toelaatbaar op de betreffende locatie. Er is 
geen sprake van een onevenredige verkeersaantrekkende werking en geen sprake van onevenredig extra 
overlast. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Tot slot wordt opgemerkt dat als 
gevolg van de ontwikkeling een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt in de vorm van landschappelijke 
inpassing van het geheel. Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in 
overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de Omgevingsvisie.

4.3.2  Kwaliteitsimpuls groene omgeving

4.3.2.1  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 gemeentelijk niveau beleidskaders op te stellen. De gemeente Tubbergen en de 
gemeente Dinkelland hebben gezamenlijk een nieuw beleidsdocument 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.

4.3.2.2  Basisinspanning en aanvullende kwaliteitsimpuls

Er is een basis gevonden voor het bereiken en meten van het evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en  
kwaliteitsprestaties. Bij elke ontwikkeling hoort een basisinspanning in de vorm van een goede ruimtelijke 
(landschappelijke) inpassing: vorm en situering van gebouwen, erfbeplantingen. Bij ontwikkelingen met een 
grote impact is een extra investering in de groene omgeving noodzakelijk.

Kleinschalige impact

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

Grootschalige impact

Is er wél een bestemmingsplanprocedure nodig (bijv. ten behoeve van een verruiming van een  
bestemmingsvlak) dan is er 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.

4.3.2.3  Toetsing van het initiatief aan de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'

In voorliggend geval is een KGO-plan opgesteld waarin het hiervoor genoemde evenwicht is aangetoond. Dit 
evenwicht is bepaald aan de hand van het beleidskader 'gemeentelijke beleidskader Kwaliteitsimpuls groene 
omgeving (KG)' van de gemeente Tubbergen. Voor het bepalen van de kwaliteitsimpuls wordt uitgegaan van de 
waardevermeerdering van de gronden. De waardevermeerding bedraagt in dit geval €313.210. Vindt een 
ontwikkeling plaats in de kernrandzone, waar in dit geval sprake van is, dan kan het percentage van de 
waardevermeerdering die geïnvesteerd moet worden, worden gehalveerd. De definitieve waardevermeerdering 
bedraagt na halvering €156.605. Daarnaast vindt er een waardevermindering plaats (agrarisch naar groen) van 
€9.710,50. Hierdoor blijft een bedrag van €145.525 over. Van dit bedrag mogen kosten voor het 
landschapswontwerp en het bijeenkomen van het Kwaliteitsteam worden afgetrokken. De verplichte investering 
komt hiermee op €130.472,50. Een deel van dit bedrag (€9.710,50) wordt geïnvesteerd in het landschap volgens 
een ruimtelijk kwaliteitsplan. Dit ruimtelijk kwaliteitsplan is als Bijlage 2 bij deze toelichting van dit 
bestemmingsplan opgenomen. Het overige bedrag (€120.762,-) wordt voor 20% (€26.094,50) geïnvesteerd in 
maatschappelijk rood (paardrijvereniging De Molenruiters Langeveen/Tubbergen) en 80% (€94.667,50) wordt in 
het gemeentelijke KGO fonds gestort. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de geboden ontwikkelingsruimte en 
investering in de ruimtelijke kwaliteit in evenwicht zijn.
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4.3.3  Welstandsnota (Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen)

4.3.3.1  Algemeen

In de welstandsnota, vastgesteld op 4 maart 2016, worden de criteria voor de welstandstoets geformuleerd en 
toegelicht. De nota is daarnaast vooral een sturend en stimulerend hulpmiddel en niet een instrument om van 
alles te verbieden. De nota is mede bedoeld om een initiatiefnemer enthousiast te maken voor de kwaliteiten van 
hun directe omgeving, en om daarmee te bereiken dat zij zorgvuldig nadenken over hun bouwplannen.

De nota omgevingskwaliteit is bedoeld om te kunnen beoordelen of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van 
welstand. Op grond van de kwaliteitsniveaus wordt de beoordeling ambtelijk of door de stadsbouwmeester 
uitgevoerd. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de tekst in de nota omgevingskwaliteit.

Voor elk deelgebied is een waarderingsblad en een ambitiekaart gemaakt. Ieder blad bestaat uit een kaartje van 
het gebied, een toelichting, en een weergave van de beoogde omgevingskwaliteit dat bij de welstandstoets voor 
de omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) van toepassing is. Het welstandsbeleid van de gemeentes bestaan 
uit drie niveaus van omgevingskwaliteit:

1. Basis omgeving;
2. Midden omgeving;
3. Bijzondere omgeving.

Het niveau dat van toepassing is geldt voor de algemeen heersende karakteristiek van een gebied. De waarde is 
dus door de bestaande omgeving bepaald. Het komt voor dat binnen een gebied een gebouw of complex ligt dat 
zich door de bijzondere kwaliteit onderscheidt. Deze wordt apart genoemd. De welstandsbeoordeling in deze 
gebieden is gericht op het behouden en versterken van de basiskwaliteiten van de gebieden. Bij de 
welstandsbeoordeling wordt vooral gekeken of het bouwplan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving (van hoofdvorm tot materiaal en detail). Afhankelijk van het soort bouwwerk komen de volgende 
beoordelingsmodellen voor:

‘Ambtelijk’: alleen kleine bouwwerken van- en voor de voorgevel worden getoetst. Deze toets vindt ambtelijk 
plaats. Bouwplannen achter de voorgevel zijn toetsvrij.
'Stadsbouwmeester’: de stadsbouwmeester toetst.
‘Q-team’: het Q-team beoordeelt en kan daarbij in overleg treden met de initiatiefnemer en/of ontwerper.

4.3.3.2  Langeveen en buitengebied

Het plangebied ligt op basis van de welstandsnota zowel in Langeveen als in het buitengebied van Tubbergen. 
Hieronder wordt daarom op beide ingegaan.

In Langeveen worden vanuit welstand zes gebieden onderscheiden. Het plangebied ligt in een gebied met het 
niveau 'basis omgeving'. In afbeelding 4.7 is het plangebied met de blauwe cirkel indicatief aangegeven.
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Afbeelding 4.7 Uitsnede welstandsnota voor de kern Langeveen (Bron: gemeente Tubbergen)  

De ambitie voor het niveau 'basis omgeving' in de kern Langeveen is als volgt: 

Afbeelding 4.8 Welstandsniveau (Bron: Gemeente Tubbergen)

In het buitengebied van Tubbergen worden een aantal welstandsgebieden onderscheiden. Het plangebied ligt in 
een gebied met het niveau 'basis omgeving'. In afbeelding 4.9 is het plangebied met de blauwe cirkel indicatief 
aangegeven.
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Afbeelding 4.9 Toetsing aan de welstand (Bron: Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen)

De ambitie voor het niveau 'basis omgeving' in het buitengebied is als volgt: 

Afbeelding 4.10 Toetsing aan de welstand (Bron: Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen)

4.3.3.3  Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota

Bij het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt het ontwerp van de 
nieuwe bebouwing getoetst aan de Welstandsnota.

4.3.4  Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.4.1  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 
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NoordoostTwente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: 
behoud en 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.

4.3.4.2  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.

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).

Zoals ook blijkt uit de in afbeelding 4.11 opgenomen uitsnede van de casco-kaart zijn er Casco onderdelen 
aanwezig in of direct aangrenzend aan het plangebied. Het plangebied is aangegeven met de rode belijning.

Afbeelding 4.11 Uitsnede casco-kaart (Bron: gemeente Tubbergen)

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

In en grenzend aan het plangebied komen casco onderdelen voor. Het initiatief brengt geen aantasting van de 
casco onderdelen met zich mee. De landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het ruimtelijke kwaliteitsplan 
voorzien juist in versterking van de casco onderdelen in de directe omgeving. Voorliggend plan voorziet in een 
brede houtsingel aan de westzijde en aan de zuidzijde wordt een bestaand bos uitgebreid. Voor een 
omschrijving van de investeringen in het landschap wordt verwezen naar paragraaf 3.2 en het ruimtelijk 
kwaliteitsplan als opgenomen in Bijlage 2 bij deze toelichting en bij de regels van dit bestemmingsplan. 
Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen de casco-benadering.
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4.3.5  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 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

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

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

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

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

5.1.2  Situatie plangebied

In voorliggend geval zijn de aspecten railverkeers,- wegverkeers-, en industrielawaai niet van belang, want er 
wordt geen geluidsgevoelig object mogelijk gemaakt. Voor wat betreft het aspect industrielawaai wordt 
opgemerkt dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van een gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de 
Wet geluidhinder. Wat betreft de invloed van de ontwikkeling op omliggende woningen wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan.

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

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

Sigma Bouw & Milieu heeft ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Een 
samenvatting van de resultaten en de conclusies uit dit onderzoek is in de volgende subparagraaf opgenomen. 
Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het complete bodemonderzoek welke is opgenomen in 
Bijlage 3 van deze toelichting. 

5.2.2  Situatie plangebied

Grond

De bovengrondmengmonsters bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

De ondergrondmengmonsters bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd ten opzichte van de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

Grondwater
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Het grondwater ter plaatse van de peilbuis bevat barium (zware metalen) verhoogd ten opzichte van de 
streefwaarde.

Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van de peilbuis 
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en geeft 
daardoor uit milieuhygiënische overweging geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

5.2.3  Conclusie

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van 
bodemverontreiniging. Het grondwater ter plaatse van de peilbuis bevat barium (zware metalen) verhoogd ten 
opzichte van de streefwaarde, maar het gemeten gehalte geeft geen directe aanleiding tot het instellen van een 
nader onderzoek. De bodemkwaliteit wordt geschikt geacht voor het toekomstige gebruik. Geconcludeerd wordt 
dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor voorliggend plan. 

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

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

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

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

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
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: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

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

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

5.3.2  Situatie plangebied

In paragraaf 5.3.1.1 zijn voorbeelden van de lijst met categorieën van gevallen opgenomen, die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van dit project in 
vergelijking met de voorgenoemde categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggend project 'niet in 
betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 

Zoals in paragraaf 3.4.2. reeds is gemotiveerd neemt het aantal verkeersbewegingen per saldo naar 
verwachting niet toe door het vervallen van interne verkeersbewegingen binnen het bedrijf. Volledigheidshalve is 
via de NIBM-tool van het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat een worstcase berekening gemaakt op 
basis van de 223 verkeersbewefingen per weekdagetmaal die gelet op de kencijfers van het CROW en het 
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toenemende bedrijfsoppervlak te verwachten zijn. Hierbij is het aandeel vrachtverkeer op 50% gezet. Hieronder 
is de berekening weergegeven.

Afbeelding 5.1 Berekening RIBM-Tool (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Uit de berekening komt naar voren dat de ontwikkeling niet in betekende mate bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. 

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

5.3.3  Conclusie

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

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

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

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

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

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
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Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid (Bevb) die op 1 januari 2011 in werking is 
getreden.

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

5.4.2  Situatie plangebied

Aan de hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.2 is een uitsnede van de Risicokaart weergegeven. Het plangebied is indicatief met 
de rode belijning aangegeven.

Afbeelding 5.2 Uitsnede risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied:

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

5.4.3  Conclusie

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

5.5.1  Algemeen

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

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

5.5.2  Gebiedstypen

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

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

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

Het plangebied ligt aan de rand van de kern Langeveen en ook in het buitengebied, waar geen sprake is van een 
matige of sterke functiemenging. Daarom wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’.

5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

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

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

  bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen       41



5.5.3.2  Externe werking

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

Op basis van dit bestemmingsplan zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 en tevens een houthandel en 
houtbewerkingsbedrijf toegestaan. Het houtbewerkingsbedrijf betreft in dit geval de zwaarste activiteit die op 
basis van dit bestemmingsplan wordt toegestaan. Een houtbewerkingsbedrijf wordt op basis van de VNG-uitgave 
maximaal aangemerkt als een 3.2-inrichting met een grootste richtafstand (rustige woonwijk) van 100 meter. De 
dichtstbijzijnde (bedrijfs)woningen (Vasserdijk 62, 65 en Witteweg 1) liggen op meer dan 100 meter afstand van 
de nieuwe bedrijfsperceelgronden. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden en is ter plaatse van de 
omliggende (bedrijfs)woningen dan ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook tast de nieuwe 
functie de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven niet aan (zie paragrafen 5.5.3.3 en 5.6).

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie binnen het plangebied hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. Dit bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe milieugevoelige objecten. Van enige vorm 
van hinder van de in de omgeving aanwezige functies is dan ook geen sprake.

5.5.4  Conclusie

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

5.6  Geur

5.6.1  Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen, als 
het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor geurhinder 
opgenomen in het Activiteitenbesluit.

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.

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.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden 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 meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op en 
komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de Wgv is een geurgevoelig object als volgt gedefinieerd: gebouw, 
bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of 
menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruik.

5.6.2  Situatie plangebied

In voorliggende geval kunnen de bedrijfsgebouwen die binnen het plangebied worden gerealiseerd worden 
aangemerkt als geurgevoelige objecten in het kader van Wgv, want er is sprake van bebouwing die geschikt is 
voor menselijk verblijf gedurende de dag periode. Er is namelijk sprake van een ‘gebouw, bestemd voor en 
blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en 
die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt’ (artikel 1 Wgv).

In de directe omgeving van het plangebied zijn drie agrarische bedrijfspercelen aanwezig (Vasserdijk 60, 
Vasserdijk 70, Witteweg 1). Ter plaatse van de Witteweg 1 is enkel een grondgebonden agrarisch bedrijf 

42      bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen



toegestaan. Ter plaatse van de Vasserdijk 60 en Vasserdijk 70 zijn tevens intensieve veehouderijen toegestaan. 
Hierbij is de Vasserdijk 60 aangemerkt als kleinschalig agrarisch bedrijf met beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden. De afstand tussen het agrarisch bouwvlak aan de Witteweg 1 en de nieuwe 
bedrijfsperceelgronden in het plangebied bedraagt meer dan 100 meter. Hiermee wordt voldaan aan de vaste 
afstand. De agrarische bouwvlakken aan de Vasserdijk 60 en Vasserdijk 70 zijn beide op een afstand van circa 
160 meter gelegen. Gezien deze afstand wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de nieuwe bedrijfsbebouwing 
sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

De veehouderijen worden als gevolg van de ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering belemmerd, want er wordt 
voldaan aan de vaste afstand en woningen van derden en bestaande geurgevoelige objecten zijn op kortere 
afstand gelegen.

5.6.3  Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

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

5.7.1  Gebiedsbescherming

Nederland heeft de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Wet natuurbescherming verankerd. 

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die 
gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

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

In afbeelding 5.3 is de ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000 weergegeven. Het plangebied 
is indicatief met de rode ster aangegeven.
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Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied en de NNN (Bron: provincie 
Overijssel)

In afbeelding 5.4 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuur Netwerk Nederland weergegeven.
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Afbeelding 5.4 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: provincie Overijssel)

Het plangebied behoort niet tot de Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot de Natura 2000 
(Engbertsdijksvenen) behoren liggen op minimaal 2,6 kilometer afstand van het plangebied. Gelet op de afstand 
tot de Natura 2000 en de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling kan worden gesteld dat er geen 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 aan de orde zijn. Gronden die tot het 
Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 1150 meter afstand van het plangebied. De invloedsfeer 
van de voorgenomen activiteiten zijn lokaal. Hierdoor hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect 
op gronden die tot het NNN behoren.

5.7.2  Soortenbescherming

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd.

Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaardenonderzoek voor de locatie uitgevoerd. De resultaten 
van het onderzoek zijn hierna opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 4.

5.7.3  Onderzoeksresultaten

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuis- 
en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een 
rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een  (winter)rust- en 
voortplantingslocatie. 

Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die op de 
aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het plangebied duiden. Potentieel geschikte 
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verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied.  

In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen 
van bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op de voortplantingsperiode van 
vogels.

Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het  ‘beschadigen 
en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels, amfibieën, 
vleermuizen en grondgebonden zoogdieren, niet aangetast.

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. In verband met de zorgplicht (Artikel 1.11 Wnb) dient bij de 
uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden te worden met de functie van het plangebied als 
functioneel leefgebied van verschillende amfibieënsoorten. Voorkomen moet worden dat amfibieën in winterrust 
verstoord, verwond of gedood worden en dat eieren en/of larven beschadigd of vernield worden.

5.7.4  Conclusie

De Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteit en nader 
onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. Vaststelling van dit 
bestemmingsplan heeft tevens geen negatieve effecten op Natura-2000 gebieden of het NNN.

5.8  Archeologie en cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

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

5.8.1.2  Situatie plangebied

De gemeente Tubbergen heeft de archeologische verwachtingswaarden doorvertaald in de bestemmingsplannen 
middels dubbelbestemmingen. Op basis van het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' is het plangebied bestemd met 
de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' met de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde - middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde' en 'specifieke vorm van waarde - archeologische waarde'. Op basis van het 
bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' is het plangebied bestemd met de dubbelbestemming 'Waarde 
- Archeologie 4'. Vanwege deze dubbelbestemming heeft Laagland Archeologie een bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek in het plangebied uitgevoerd. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar 
Bijlage 5 bij deze toelichting.

Resultaten archeologisch onderzoek

Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van het 
bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting op resten uit het mesolithicum en vroeg/middenneolithicum. 
Resten uit andere perioden worden niet verwacht.

Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Uit het 
booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren of 
resten van een podzolbodem aangetroffen.

De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat wordt daarom 
laag geacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek heeft Laagland Archeologie geadviseerd geen 
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. Dit advies is overgenomen door de 
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regio-archeoloog van de gemeente Tubbergen en de dubbelbestemming is ter plaatse van het onderzoeksgebied 
verwijderd.

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.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  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. 

5.8.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in en rondom  
het plangebied geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie 
geen belemmering vormt voor dit plan.

5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat archeologisch vervolgonderzoek niet benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op de cultuurhistorische waarden.

5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Kader

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); 

Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is.

Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); 
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de 
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

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

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
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5.9.2  Situatie plangebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Engbertsdijksvenen' ligt op minimaal 2,7 kilometer afstand van het 
plangebied. Gezien de aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in relatie tot de 
ruime afstand tot het Natura 2000-gebied wordt geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van een aantasting 
van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura-2000 gebied. Een passende beoordeling op basis van 
artikel 2.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet 
noodzakelijk. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Dit bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders voor een herontwikkeling van het plangebied tot 
bedrijfslocatie en voldoet daarmee aan de definitie van een 'besluit' als bedoeld in het Besluit m.e.r. Dit betekent 
dat dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien activiteiten mogelijk worden gemaakt die 
genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen drempelwaarden 
overschrijden.

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

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

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

Indien de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst 
kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een m.e.r.-plichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij 
200.000 m2 bvo of meer.

Wel is voor dit bestemmingsplan een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. De conclusie van 
deze vormvrije m.e.r.-beoordeling is dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling beperkt 
zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een plan-m.e.r. 
noodzakelijk maakt. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en het bijbehorende besluit zijn opgenomen 
in Bijlage 6 en Bijlage 7 bij deze toelichting.

5.9.3  Conclusie

Er zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.

5.10  Water

5.10.1  Vigerend beleid

5.10.1.1  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.
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5.10.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van het 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).

5.10.1.3  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.

5.10.1.4  Beleid waterschap Vechtstromen

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

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

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

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

5.10.2  Waterparagraaf

5.10.2.1  Algemeen

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

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

5.10.2.2  Watertoetsproces

Waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde ‘normale procedure’ van toepassing is. Het 
waterschap heeft in voorliggend geval onderstaand advies uitgebracht.

Advies waterschap

Het verhard oppervlak neemt toe met meer dan 6100 m2. Hiervoor dienen compenserende maatregelen 
genomen te worden. Compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van een zaksloot, vijver, wadi’s, 
bodempassage etc.. Het waterschap hanteert hierbij de 55 mm vuistregel. Concreet betekent dit dat 55mm x de 
toename verhard oppervlak, dit uitgedrukt in kubieke meters, ingericht dient te worden voor waterberging. Voor 
dit plan betekent dit dat circa 335 kubieke meter water geborgen moet worden. Dit water kan worden geborgen 
in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s, bodempassage, (vis)vijver, infiltratiekratten etc. 

In voorliggend vindt er geen compensatie plaats, want in de huidige situatie moet er al water in de naastgelegen 
watergang worden gepompt om het waterniveau op peil te houden. De desbetreffende wadi heeft al die jaren 
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nog nooit vol gestaan, ook niet bij extreme regenval. De omgeving is droog en gelegen op hogere zandgrond. De 
wadi bevat dikwijls te weinig water daarom is er op het talud een waterbron met pomp geinstalleerd om het 
waterniveau in de wadi op peil te houden. Dit wordt gedaan ter voorkoming van beschadiging van het talud en 
de beschoeiing en de wadi dient tevens als opslag voor bluswater, bij een eventuele brand dient er altijd een 
bepaalde hoeveelheid water aanwezig te zijn.

De huidige dakoppervlakte is circa 6000 m2, de wadi heeft een inhoud van 1850 m3. Zoals hierboven aangeven 
hanteert het waterschap de 55 mm vuistregel (55 mm x toename verhard oppervlak, uitgedrukt in kubieke 
meters. De huidige bebouwing vult de wadi in theorie met 330 m3 (55 mm x 6.000 m2). De nieuwe locatie heeft 
een omvang van circa 6.100 m2. Dit resulteerd, zoals hierboven reeds aangegeven in 335,5 m3 (55 mm x 6.100 
m2). De totale waterbergende opgave is daarmee 765 m3 hiermee is de maximale capaciteit van de wadi (1.850 
m3) nog lang niet bereikt. Mocht er door zeer extreme regenval de wadi toch helemaal vol raken, beschikt deze 
over een overstort en wordt er automatisch geloosd op het oppervlaktewater.

Conclusie is dat de wadi beschikt over ruim voldoende opslagcapaciteit, ook bij extreme regenval en mogelijke 
klimaatverandering in de nabije toekomst waarbij de verwachting is dat weersomstandigheden steeds extremer 
zullen zijn.
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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

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en oppervlakten moeten 
worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

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.
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In paragraaf 6.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen. 

6.2.4  Algemene regels

Anti-dubbeltelregel (artikel 7): 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 8): in deze regels is opgenomen dat de bestaande maatvoering van met 
vergunning tot stand gekomen bouwwerken is toegstaan.
Algemene gebruiksregels (artikel 9): in deze regel is aangegeven wat er in elk geval onder verboden gebruik 
wordt verstaan. Deze regel gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in 
overeenstemming met de bestemming.
Algemene afwijkingsregels (artikel 10): in deze regel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid 
gegeven om bij een omgevingsvergunning af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van deze bevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven.
Overige regels (artikel 11); in dit artikel zijn regels in verband met parkeren opgenomen. 

6.2.5  Overgangs- en slotregels

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

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

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

Artikel 3 Agrarisch - 1

De gronden die voor agrarisch gebruik bestemd blijven zijn bestemd met de bestemming 'Agrarisch - 1'. Deze 
gronden zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Ook zijn de gronden bestemd voor het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte opgaand groen 
en groenvoorzieningen. De beplanting bestaat uit inheemse soorten conform het in de regels opgenomen 
Inrichtingsplan. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd.

Artikel 4 Bedrijf

De nieuwe bedrijfsperceelgronden zijn bestemd met de bestemming 'Bedrijf'. Deze gronden zijn hoofdzakelijk 
bedoeld voor bedrijven die zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die als bijlage bij de regels is 
opgenomen. Tevens is een houthandel en houtbewerkingsbedrijf toegestaan. Ondergeschikt zijn onder andere 
niet-zelfstandige kantoren (behorende bij het bedrijf), groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen 
(watergang), parkeervoorzieningen en kunstwerken toegestaan.

Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, de goot- en bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen en de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag maximaal de ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte bedragen. In dit geval bedraagt de 
bouwhoogte maximaal 8 meter. Het bebouwingspercentage mag ten hoogte de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage bedragen.

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de 
naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw ten hoogste 2 meter bedraagt, voor de voorgevel bedraagt 
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dit 1 meter. De bouwhoogte van bedrijfsinstallaties mag ten hoogste 8 meter bedragen. De bouwhoogte van 
overige bouwwerken mag ten hoogste 5 meter bedragen.

In de specifieke gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen die voorziet in een borging van de 
uitvoering en instandhouding van de landschapsmaatregelen teneinde te komen tot een adequate 
landschappelijke inpassing. Tenslotte zijn er afwijkingen van de gebruiksregels opgenomen welke er in voorzien 
dat op ondergeschikte punten, door middel van een omgevingsvergunning, van deze regels kan worden 
afgeweken.

Artikel 5 Groen

De gronden die bedoeld zijn voor de landschappelijke inpassing van de nieuwe bedrijfsperceelgronden zijn 
bestemd met 'Groen'. Deze gronden zijn bestemd voor afschermende beplanting en bebossing, het behoud, het 
herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte opgaand groen en 
groenvoorzieningen. De beplanting bestaat uit inheemse soorten conform het in de regels opgenomen 
Inrichtingsplan. Daarnaast zijn de gronden bestemd voor wegen en kunstwerken ter plaatse van de aanduiding 
'weg'. Deze aanduiding is opgenomen om een brug te kunnen realiseren over de watergang die de twee 
bedrijfspercelen verbindt. Verder zijn water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. Op deze 
gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd.

Artikel 6 Waarde - Archeologie

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarden.
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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 wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente 
Tubbergen. Hierin zijn de gemeentelijke planbegeleidingskosten opgenomen en is vastgelegd dat het risico van 
planschade bij de initiatiefnemer ligt, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt 
met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. Daarnaast wordt tevens een 
KGO-overeenkomst gesloten waarmee de KGO-investering geregeld wordt.
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Hoofdstuk 8  Vooroverleg en inspraak

8.1  Vooroverleg

8.1.1  Het Rijk

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

8.1.2  Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor geen 
vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenoemde 
'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' opgesteld. Hierin is opgenomen dat indien de gemeente over 
een eigen kwaliteitskader beschikt dat in lijn is met het Werkboek KGO en de Omgevingsvisie er geen 
vooroverleg gevoerd hoeft te worden. De provincie Overijssel biedt gemeenten de gelegenheid om een eigen 
beleidsinvulling te gegeven aan het KGO-beleid. De gemeente Tubbergen heeft hier gebruik van gemaakt en de 
beleidsnota "Gemeentelijk beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)" vastgesteld. Deze beleidsnota 
is in lijn met het Werkboek KGO en de Omgevingsvisie, de provincie heeft dit bevestigd. De in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van dit beleid. Geconstateerd wordt 
dat voorliggende ontwikkeling passend is binnen het gemeentelijke kwaliteitskader. Voor het overige worden 
geen provinciale belangen geraakt. Provinciaal vooroverleg is niet noodzakelijk.

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 ertoe geleid dat de ‘normale procedure’ van 
toepassing is. Zie paragraaf 5.10.2.2 voor de watertoetsprocedure. 

8.2  Inspraak
In voorliggend geval is geen voorontwerpplan ter inzage gelegd.

8.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 7 juli 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Bedrijfsplan
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Historie en beschrijving onderneming 

 

De onderhavige rapportage is bedoeld enerzijds een indruk te geven van de onderneming  
‘Hans oude Hendriksman’ te Langeveen en ter ondersteuning voor een verzoek tot uitbreiding van 
het bedrijf met een productie- annex opslag hal. De uitbreiding gaat gepaard met een verzoek tot 
bestemmingswijziging van agrarische – naar industriële bestemming.  

 
In 1988 zijn wij gestart met een Hout- en Bouwmaterialenhandel aan de Veldboersweg te 
Langeveen, op het terrein naast de huidige woning. Dit kon gerealiseerd worden door middel van 
een gedoogvergunning, die in eerste instantie voor de duur van 5 jaren werd afgegeven. In de jaren 
daarna zijn we doorgegroeid naar een regionale houthandel, die zich met name specialiseert in de 
toelevering naar diverse timmerfabrieken, aannemersbedrijven, zzp-ers en ook particulieren. Mijn 
vader, de heer Gerrit oude Hendriksman, heeft ons al die jaren bijgestaan met raad en daad, hij 
was de drijvende kracht achter het uitvoeren van grotere projecten uitgevoerd in hout. Vooral het 
bewerken en op maat maken van de diverse materialen, hout en plaat, is een van de kerntaken van 
het bedrijf, waardoor we ons kunnen onderscheiden van andere hout- en bouwmaterialen in de 
regio. 

 
In 1995 hebben we op advies van de gemeente Tubbergen grond gekocht aan de Vasserdijk te 
Langeveen, met het oog op eventuele uitbreiding dan wel nieuwbouw van een bedrijfshal met 
buiten opslagruimte. Hiervoor diende eerst het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 
Tubbergen gewijzigd te worden. Gelet op het feit dat deze bestemminswijziging in de jaren hierna 
nog geen gestalte kreeg, is in 2001 een eerste uitbreiding gerealiseerd bij de loods aan de 
Veldboersweg, wederom met een gedoogvergunning. 

 
In 2007 is de bestemming van de grond aan de Vasserdijk te Langeveen gewijzigd en zo konden 
we daar onze nieuwbouw realiseren, bestaande uit een bedrijfshal met kantoren en een 
buitenopslag. Vanaf 1 januari 2008 zijn de werkzaamheden in het nieuwe pand van start gegaan. 
Het bedrijf was dermate gegroeid dat het in 2010 reeds noodzakelijk was een eerste uitbreiding te 
realiseren, middels de bouw van een tweede bedrijfshal van circa vijfhonderd vierkante meter.   
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Afbeelding 1. Achteraanzicht Vasserdijk 67 te Langeveen 

 
Ondanks de crisis van de afgelopen jaren, misschien ook wel mede hierdoor, zijn we toch elk jaar 
gegroeid. In de crisistijd werden er bij een groot aantal van onze klanten werkplaatsen ingekrompen 
of zelfs gesloten. Uiteraard bleef er nog wel vraag naar op maat gemaakte artikelen, ook wel prefab 
genoemd, deze werden dan veelal bij ons besteld. De crisistijd maakte het bij ons ook noodzakelijk 
de bakens te verzetten en nieuwe mogelijkheden een kans te geven, waaronder uitbreiding in de 
prefab industrie. In de jaren 2012-2013 hebben we de omzet vast kunnen houden en de marges 
kunnen verhogen, vanwege de reeds genoemde bewerkingen die we uitvoeren aan diverse 
materialen. 

 
In 2012 hebben we een 2e uitbreiding gerealiseerd door de open luifel aan de achterzijde van het 
pand circa tien meter door te trekken, zodat we nu  de volledige lengte van het pand helemaal 
overkapt hebben, waardoor we nu onze voorraad volledig overkapt hebben.  

 
In 2014 is er extra opslagruimte gehuurd, vanwege de aanschaf van een nieuwe computergestuurde 
afkortmachine (Hundegger), hierdoor hadden we ruimte nodig voor extra houtopslag. Door de 
komst van deze machine namen de mogelijkheden alsmede de technieken voor het bewerken van 
hout toe, inherent hieraan kwamen er ook vele nieuwe cliënten, zelfs tot ver buiten de regio en in 
het westen van het land. Gelet op de diversiteit van klanten en de vraag naar verschillende soorten 
producten is de vraag naar hout sterk gestegen, waardoor het noodzakelijk is dat we meer 
voorraden hebben. Op dit moment (februari 2021) zijn er buiten het reguliere machinepark 3 
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hundeggers in gebruik en de 4e is besteld en zal zo rond mei 2021 geplaatst worden, hiervoor wordt 
op dit moment een substantieel deel van de opslagruimte ingeleverd, dus de situatie qua 
opslagruimte wordt steeds nijpender. Een hundegger is een cnc-gestuurde houtbewerkings-
machine, per machine is er circa 350 m2 bedrijfsruimte nodig, omdat het bedrijf er straks vier heeft 
is betekend dit 1400-1500 m2 ruimtebeslag.  

Een grotere voorraad is daarnaast noodzakelijk, omdat ook individuele klanten sterk groeien. Een 
voorbeeld is een klant uit Rijssen die in 2020 met 50% in volume gegroeid is en de totale afname 
op jaarbasis bedraagt in geld uitgedrukt circa € 1.000.000,=. Ook een van de grootste klanten Plegt-
Vos gaat grootschalig uitbreiden met een produktiehal in Almelo om op jaarbasis circa 2000 
prefab- woningen te bouwen. De produktielocatie van Plegt-Vos in Langeveen daarnaast ook 
gewoon open. Gemiddeld genomen vindt er bij de klanten meer omzet plaats wat ook zijn weerslag 
op de productie en voorraadcapaciteit bij Oude Hendriksman heeft.  

De behoefte aan meer voorraadruimte vanwege bovengenoemde ontwikkelingen, maakt dat meer 
bedrijfsruimte noodzakelijk is, waarbij het van belang is dat de werklijnen kort zijn, en uitbreiding 
op de huidige locatie daardoor zeer gewenst is. 

Doelstelling van de uitbreiding 

Wat we vooral met de uitbreiding willen bereiken, is dat we straks voldoende productiecapaciteit 
en voorraadruimte hebben onze concurrentiepositie te behouden en onze klanten goed kunnen 
bedienen.  In het kader van efficiëntie willen we alles “onder één dak” hebben, waardoor we 
minder tijd hoeven te besteden aan het ophalen en wegbrengen van het hout op een andere locatie. 
De uitbreidingsloctie met een oppervlakte van circa 6.150 m2 met daarop circa 4.650 m2 aan nieuwe 
bedrijfsbebouwing voorziet hierin. Zodra de nieuwbouw gerealiseerd is, wordt het huurpand (ca. 
2000 m2) opgezegd, immers deze ruimte is dan niet meer noodzakelijk. Wat verder van belang is, 
is dat we met deze uitbreiding meer en extra voorraad kunnen aanhouden, wat weer betekent dat 
we goedkoper kunnen inkopen en daardoor hogere marges kunnen realiseren. 

De gekozen locatie is bedrijfseconomisch en planologisch het meest voor de hand liggend. In de 
directe omgeving (bedrijventerreinen van Langeveen, Geesteren, Tubbergen en Albergen) van het 
huidige bedrijf in Langeveen is geen bedrijvenlocatie voor handen die van voldoende omvang is 
en op zodanig korte afstand ligt dat een efficiënte bedrijfsvoering kan worden bereikt. Op de 
huidige locatie is in 2007/2008 de nieuwbouw van een bedrijfshal gerealiseerd. Nu we min of meer 
uit ons jasje zijn gegroeid ligt het voor de hand de uitbreiding in de directe omgeving van het 
bestaande bedrijf te realiseren. De mogelijkheid doet zich nu voor om de benodigde grond te 
verwerven. Ook sociaal gezien is het van belang dat we in Langeveen gevestigd zijn en blijven. Het 
merendeel van de werknemers komt uit Langeveen dan wel uit de directe omgeving van 
Langeveen. Ook sponsort het bedrijf het lokale verenigingsleven. Gelet op het voorgaande is 
verplaatsing van de onderneming of de realisering van de nieuwbouw op een andere locatie beslist 
geen optie.  
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Investeringen 

Met de realisering van de nieuwe bedrijfshal met een oppervlakte van 5000 m2 is een investering 
gemoeid van circa € 850.000,= volgens onderstaande specificatie. 

Specificatie 

Verwerving grond inclusief KGO bijdrage/kosten    € 315.000,= 

Ontwikkelingskosten        €   40.000,= 

Bouwkosten hal        € 465.000,= 

Buitenverharding        €   30.000,= 

Totaal investering        € 850.000,= 

De nieuwbouw zal deels uit eigen middelen gefinancierd worden en voor het resterende deel via 
een financiering via de huisbankier. 

 

De nieuwbouw biedt na realisering een aantal verbeteringen en voordelen voor het gehele bedrijf 
en haar directe omgeving zoals; 

• Alle activiteiten zijn op één locatie geconcentreerd. Hierdoor kan men efficiënter en 
concurrerender werken. 

• Het aantal verkeersbewegingen neemt drastisch af, de huurlocatie op afstand wordt 
afgestoten en het volume van de afzonderlijke inkooporders wordt groter. 

• Door de nieuwe opslagruimte komt er opslagruimte in de bestaande hal vrij van circa 1500 
m2. Deze ruimte wordt dan benut voor prefab- en machinale houtbewerking. 

• De werkgelegenheid in en om Langeveen neemt toe. 
• Vergroting van de opslagcapaciteit biedt meer kansen voor omzetverhoging en dikwijls 

scherpere inkoop. 
• Veilige werkomgeving voor werknemers (ARBO) 

Haalbaarheid, noodzaak en financiering 

Aan de haalbaarheid van de investering wordt niet getwijfeld. De onderneming is gezond en het 
bedrijfsresultaat is als zeer goed te kwalificeren. Voor een overzicht verwijzen wij naar Bijlage 1 
van deze rapportage. 
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Overigens merken wij nog op dat er een gestage groei is van de huidige omzet, hierbij hoort dan 
ook een modern voorraadbeleid en zoals reeds genoemd, er wordt extra ruimte gecreëerd voor de 
productieruimte waardoor prefab- en elementenbouw extra kansen krijgen. Het voorgaande leidt 
tot groei van de omzet en het hieraan verbonden resultaat. Tevens biedt de nieuwbouw kansen 
om binnen het bedrijf de nodige aanpassingen te doen, denk aan het stikstofbeleid om zodoende 
voorbereid te zijn op de toekomst 

Ten aanzien van de noodzaak van de uitbreiding kunnen we kort zijn. Om zich te kunnen 
handhaven in de huidige en toekomstige markt in de hout- en bouwmaterialenhandel zal het bedrijf 
een bepaalde omvang moeten hebben. Denk hierbij aan voorraad strategieën en 
productieprocessen. Door een sterk fluctuerende markt en steeds strengere regelgeving 
betreffende aanscherping van wettelijke- en milieuregels dient het bedrijf hier snel op te kunnen 
anticiperen. Bij een kleine onderneming gaat dit veelal niet lukken, waardoor deze van de markt 
verdwijnen. 

Kort samengevat; wil men overleven voor nu en in de verdere toekomst, is het noodzakelijk dat 
het bedrijf van redelijke omvang is om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die zich 
voordoen in de huidige maatschappij. 

Voor de financiering van de nieuwbouw wordt deels een beroep gedaan op eigen middelen, dan 
wel op middelen van gelieerde vennootschappen. Voor het overige deel wordt middels reguliere 
kanalen gefinancierd via de bank. Omtrent de financiering kan hier in zijn algemeenheid gesteld 
worden dat de onderneming gezond is en er voldoende zekerheden zijn. 

Het effect van de te realiseren nieuwbouw op het bedrijfsresultaat wordt positief ingeschat; immers 
door toename van de omzet zal het netto resultaat stijgen en de rentekosten etc. worden deels 
gecompenseerd door de lagere huurkosten (De huur van de externe opslag wordt beëindigd). Voor 
de cijfermatige onderbouwing verwijzen wij naar Bijlage 1 van deze rapportage. 

Kernwaarden voor het succes 

Waardoor onderscheidt Hans Oude Hendriksman hout- en bouwmaterialen zich van andere hout- 
en bouwmaterialen handelaren en zijn de hieronder genoemde zaken de belangrijkste sleutels die 
tot het huidige succes hebben geleid. 

• Service: Door altijd voor de klant klaar te staan en eigenlijk geen “nee” te willen verkopen 
wanneer ze op korte termijn goederen nodig hebben, hierdoor krijgen we veel waardering 
van onze klanten en blijven deze ons trouw. 

• Oplossingsgericht: We zeggen niet direct dat we iets niet kunnen maken, maar we 
proberen juist in samenspraak met de klant een gepaste oplossing te vinden. 

• Korte lijnen: Zowel de inkoop, verkoop, calculatie, planning en productie loopt over een 
aantal korte lijnen (2-4 personen) waardoor we sneller kunnen schakelen t.o.v. grotere 
hout- en/of bouwmaterialenhandelaren. 
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• Voorraadhoudend: Zonder voorraad kan er ook niet snel verkocht worden. Door de 
grote verscheidenheid in onze voorraad kunnen we snel inspelen op de vragen van onze 
klanten. Omdat we vaak niet weten, wat en wanneer verkocht gaat worden, is een goede 
voorraadpositie van essentieel belang. Veel van de grotere bouwmaterialenhandelaren 
hebben een beperkte voorraad en hierdoor onderscheiden wij ons van de rest. 

• Toegevoegde waarde: We kunnen nagenoeg alle houtsoorten- en materialen zelf 
bewerken dankzij ons uitgebreide machinepark, waardoor we als toeleverancier van grote 
waarde voor onze klanten. Hierdoor hebben we regionaal- en landelijk een goede 
concurrentie positie ten opzichte van branchegenoten, dus onze klanten hebben een sterke 
binding met ons bedrijf. 

• Concurrerende prijzen: Door een sterke inkoop (goede voorraad), een geavanceerd 
machinepark en een vlakke organisatie (met weinig overhead), kunnen we de indirecte 
kosten laag houden, dit zorgt voor een goed resultaat van onze onderneming. 

 

Situatieschets oude en nieuwe situatie 

Onderstaand een overzicht van de oude situatie aan de Veldboersweg te Langeveen. Hierin is goed 
te zien dat het perceel maximaal gebruikt werd. Ook blijkt hieruit dat de accommodatie niet of 
onvoldoende geschikt was voor een hout-en bouwmaterialen handel wegens het ontbreken van 
allerhand faciliteiten.   

 

Afbeelding 2. Situatie Veldboersweg te Langeveen. 
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Op de nieuwe locatie aan de Vasserdijk 67 te Langeveen, zie onderstaande afbeelding, is goed te 
zien dat we de beschikbare ruimte volledig benutten, dit geld zowel voor de machinale als mede 
voor houtopslag. Zoals eerder reeds vermeldt, wordt er op dit moment elders een hal van 2000 
m2 gehuurd, omdat we op de huidige locatie niet meer voorraad kunnen houden.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3. Vooraanzicht Vasserdijk 67. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4. Afdeling machinale houtbewerking 



9 
 

RAPPORTAGE UITBREIDING BEDRIJFSHAL - NOVEMBER 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5. Houtopslag 

 

U word afzonderlijk geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding zoals we deze graag zouden 
zien op de huidige locatie. De nieuw te realiseren hal zal dan geassembleerd worden met 
draagarmstellingen om zo de grote verscheidenheid in houtmaten visueel zichtbaar te maken. Het 
voorgaande levert tijdwinst op bij het verzamelen van de diverse houtsoorten voorafgaande aan 
de bewerking.  

 

Concurrentie 

De activiteiten van onze onderneming zijn niet uniek, er zijn uiteraard meer bedrijven in Nederland 
en West-Duitsland die gelijksoortige werkzaamheden doen. In het hoofdstuk ‘Kernwaarden voor 
het succes’ staat indirect al beschreven waarom wij van deze concurrenten weinig tot geen last 
hebben. Door een mix van deze kernwaarden lukt het ons al jaren om een vaste en betrouwbare 
klantenkring te hebben en deze breidt zich nog gestadig uit, ook goede mond-op-mond reclame 
draagt hier aan bij. 
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Toekomstperspectief 

Hoe zien we de toekomst van ons bedrijf in en wat zijn eventueel onze toekomstplannen? 

• Uitbreiding machinepark: Door de economische groei in de gehele bouwsector en de 
goede vooruitzichten de komende jaren, is het van belang voor ons om niet stil te blijven 
staan, doch in deze groeimarkt mee te liften. Steeds meer vraag naar prefab onderdelen in 
de bouw leidt tot een toenemende vraag naar halffabricaten. Op dit moment zijn we in het 
bezit van een uitgebreid machinepark. Met name de twee computergestuurde 
zaagmachines zorgen voor een grote omzetgroei en een groei van de brutomarge. We 
kunnen nu sneller en met meer mogelijkheden hout bewerken tegen een gunstiger tarief 
dan dat alles op locatie bewerkt moet worden. Door alles in het voortraject in 3D uit te 
werken, krijgt de klant een duidelijk overzicht hoe alles er uiteindelijk uit komt te zien. 
Middels bijgeleverde tekeningen kan op de bouw e.e.a. makkelijk in elkaar gezet worden. 
Ook de Hout- en Skeletbouw (HSB) beleveren wij al jaren op maat gemaakte artikelen. Op 
dit moment is er ook veel vraag naar op maat gezaagd plaatmateriaal.  
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6. Hundegger houtbewerkingsmachine  

 
Wij kunnen nu zelf platen op maat zagen alleen niet in de grote volumes die we wel zouden 
kunnen verkopen. Er zijn op dit moment een aantal computergestuurde zaagmachines die 
deze bewerkingen zouden kunnen uitvoeren. In verband met het reeds benoemde 
ruimtegebrek blijft dit nog een van onze toekomstplannen. Met de realisatie van de 
uitbreiding zouden we ook deze machine kunnen plaatsen en zo een nog grotere speler in 
de markt kunnen worden. 

• Omzetprognose: In de huidige groeiende markt is het niet moeilijk om een stijging van 
de omzet te halen, doch door structureel ruimtegebrek is dit voor ons niet mogelijk.  
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We krijgen nog wekelijks aanvragen van nieuwe klanten, of van bestaande klanten die meer 
werk bij ons willen uitbesteden. Wij verwachten, dat dit in de toekomst ook alleen maar 
toeneemt, wat de noodzaak van de uitbreiding versterkt. 
 

Afsluiting 

Gelet op het voorgaande willen wij u verzoeken medewerking te verlenen aan de uitbreiding van 
onze onderneming. Omtrent de benodigde procedures laten wij ons graag adviseren. Eveneens 
hebbe we een externs adviseur in de arm genomen ter begeleiding van het gehele project. Uiteraard 
zijn te allen tijde bereid het geheel zowel mondeling als schriftelijk nader toe te lichten.  

 

Vertrouwend het geheel juist te hebben weergegeven.  

Hoogachtend,  

Hans oude Hendriksman. 
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Bijlage 1   RESULTATENREKENING 2019  -  PROGNOSE NA NIEUWBOUW 

 

        

      

Prognose na 
nieuwbouw 

2020  

Resultaten 
rekening 

2019     

      €  € 

         

Netto omzet      6.850.750  6.225.000 

Inkoopwaarde van de omzet      4.785.500  4.390.000 

Bruto verkoopresultaat      2.065.250  1.835.000 

Loonkosten      -1.059.100  -971.500 

Huisvestingskosten      -180.880  -156.725 

Verkoopkosten      -191.800  -174.300 

Productiekosten      -95.900  -87.150 

Autokosten      67.400  62.250 

Algemene kosten      -54.750  -49.800 

Afschrijvingen      -48.500  -48.500 

TOTAAL DER KOSTEN      -1.698.330  -1.550.225 

BEDRIJFSRESULTAAT      366.920  284.775 

 

Rentelasten                                                                        44.250  32.375 

         

NETTO RESULTAAT       322.670  252.400 
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1  I N T R O D U CT I E
1.1. AANLEIDING
dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de gewenste 

uitbreiding van de bestaande houthandel aan de Vasserdijk 67 te 

Langeveen. 

Bij elke ontwikkeling op een bestaand bouwblok waarbij meer dan 

500 m3 bebouwing wordt toegevoegd, geldt op basis van de regels 

van het bestemmingsplan Buitengebied en het gemeentelijk beleid, 

de noodzaak tot landschappelijke inpassing. Zodra sprake is van een 

grootschalige ontwikkeling, geldt een meer gebiedsgerichte bena-

dering. Indien er een bestemmingsplanprocedure genoodzaakt is, 

wordt een ontwikkeling gezien als grootschalig. De Kwaliteitsimpuls 

Groene Omgeving is dan van toepassing, náást de basisinspanning. 

Dat geldt voor nieuwe functies en grootschalige uitbreiding van 

bestaande functies in het buitengebied.

Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Landschaps-

OntwikkelingsPlan Noord Oost Twente. Naast het beleid zijn ook de 

wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een 

plan. 

l o c a t i e  p l a n g e b i e d



2 f u n c t i e s  o p  h e t  e r f

1 2 3

1 Bestaande houthandel

2. bestaande wadi

3. beoogde uitbreiding met ca. 4650 m2
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p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  2 010

p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  19 0 0

p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  19 5 0
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2  V I G E R E N D  B E L E I D
2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL
De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan 

samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale be-

leidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Provincie 

Overijssel stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bestaan-

de kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten verbindin-

gen worden gelegd tussen deze bestaande kwaliteiten en nieuwe 

ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten 

bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het 

behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit vormen essen-

tiële gebiedskenmerken het uitgangspunt.

Gebiedskenmerken

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken binnen 

de Omgevingsvisie toegelicht:

• De natuurlijke laag

• De laag van het agrarisch-cultuur landschap

• De stedelijke laag

• De laag van de beleving

Natuurlijke laag: 

Hoogveen

Op waterhuishoudkundig geïsoleerde plekken (waar het regenwa-

ter wordt vastgehouden) ontwikkelde zich in het zandgebied op 

kleine en grote schaal hoogveen; onder invloed van regenwater 

ontstonden veenmoerassen. Deze groeiden als een dikke spons van 

veenmossen steeds verder omhoog, los van

het grondwater. De extreme zure en voedselarme omstandigheden 

leidden tot natte, slecht toegankelijke moerasgebieden, waar vrijwel 

geen boom kon groeien. De hoogveenrestanten worden gekenmerkt 

door een hoge waterkwaliteit, een hoge waterstand en een hoge 

natuurkwaliteit.

Agrarisch cultuurlandschap: 

Hoogveenontginningen

Vanuit linten werd het omliggende hoogveengebied middels op-

strekkende verkavelingen, vrij kleinschalig, grotendeels ontgonnen. 

Dit was het gevolg van de wens tot vergroting van het landbouwa-

reaal. Diepe afwateringskana-len werden niet gegraven zodat veel 

veen onder het grondwater bleef zitten. Een groot deel van dit 

landschapstype is dan ook later alsnog afgegraven, verder ontwaterd 

en weer als landbouwgrond in cultuur gebracht. En daar-mee onder-

deel geworden van het veenkoloniaal landschap.

Andere delen zijn door landinrichtingswerken minder herkenbaar 

geworden.

De hoogveenontginningslandschappen zijn te herkennen aan de 

opstrekkende verkavelingen, een min of meer grillig patroon van 

wegen en paden en de vele elzensingels. Reliëfrijk, vanwege het 

niet vergraven van delen, waar de veenpakketten dun waren. Het 

landschapstype is afwisselend meer of min-der open.

De ambitie voor de resterende oude hoogveenontginningsland-

schappen is deze als ruimtelijk zelfstandige eenheden, herkenbaar 

en beleefbaar te maken. Als er ruimtelijke ontwikkelingen plaats vin-

den dan bieden de kleinschalige linten met kavelbeplantingen kans 

voor een afwisselend woon- en werkmilieu, waar op kleinschalige en 

behoedzame wijze aan voortgebouwd kan worden.

2.2. LOP N.O.T.-TUBBERGEN
Het plangebied ligt volgens het landschapsontwikkelingsplan in 

n a t u u r l i j k e  l a a g :

h e t  a g r a r i s c h e  c u l t u u r l a n d s c h a p
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het deelgebied Veenontginning Tubbergen. Noordwestelijk in de 

gemeente ligt de landschappelijke eenheid Veenontginningen 

Tubbergen.

De hoogveenontginningen van Tubbergen zijn kleinschalig rond 

Langeveen en grootschalig richting Vriezenveen. In vergelijking met 

andere veenontginningen zijn de veenontginningen Tubbergen min-

der open en rationeel. In dit landbouwontwikkelingsgebied heeft de 

ontwikkeling van de intensieve veehouderij en de ontwikkeling van 

de grondgebonden landbouw prioriteit. Nieuwe bebouwing wordt 

landschappelijke ingepast, aansluitend bij de schaal en karakteristiek 

van het landschap. 

LANDSCHAPPELIJK STREEFBEELD 

De veenontginningen hebben een zeer open karakter en een 

zeer rationele structuur van sloten en wegen. De landschappelijk 

historische waarde is over het algemeen lager dan die van het oude 

cultuurlandschap, maar het veenontginningslandschap zegt veel 

over de achtergrond van Tubbergen en de historie van het westelijk 

deel. In de veenontginningen is in vergelijking met het oude cultuur-

landschap dan ook meer ruimte voor (vernieuwende) grootschalige 

ontwikkelingen van de landbouw of andere functies. Al moeten 

landschappelijke investeringen weloverwogen ingezet worden: de 

openheid van het landschap vraagt om beperkte inzet van kleine, 

ruimtelijke ingrepen. Ruimtelijke investeringen moeten meer ge-

zocht worden in grote waterretenties, grote singels en lanen. 

In de jongere ontginningen kunnen kleinschalige ingrepen juist af-

breuk doen aan het grootschalige, rechtlijnige verkavelde karakter. 

Ontwikkelingsrichtingen 

• Behoud landschapswaarden. Hieronder vallen jonge veenont-

ginningen met hoge landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden en een hoge mate van gaafheid, zoals de Pollen. Het 

accent is gericht op onderhouden van de

• (ruimtelijke) landschapsstructuur.

Ontwikkeling:

De jongere zand- en heideontginningen hebben een meer open ka-

rakter. De landschappelijk historische waarde is over het algemeen 

lager dan die van het oude cultuurlandschap. Op ecologisch vlak 

(veenweidevogels, kwelstromingen) is het Jong ontginninslandschap 

wel erg interessant en waardevol. Hier is in vergelijking met het 

oude cultuurlandschap dan ook meer ruimte voor 

(vernieuwende) grootschalige ontwikkelingen van de landbouw of 

andere functies, zonder dat natuur- of landschapswaarden worden 

aangetast. Wel moet behoud van de identiteit worden nagestreefd, 

zoals openheid, grootschaligheid en de rationele ontginningsstruc-

tuur. In de jongere ontginningen kunnen kleinschalige ingrepen 

juist afbreuk doen aan het grootschalige, rechtlijnige en blokvormig 

verkavelde karakter. De identiteit van het gebied wordt versterkt 

als ontwikkelingen plaatsvinden in de vorm van lijnen (bijv. langs de 

wegen) of vlakken passend binnen de verkaveling.  

Het is voor de identiteit van de overgang tussen kernen en het 

landelijk gebied belangrijk dat gebiedsspecifieke kwaliteiten sturend 

zijn bij de mogelijke uitbreiding van de kernen. Kansen ter verbete-

ring van de kwaliteit in dit gebied zitten onder andere in:

• Ruimtelijke opbouw aansluiten bij landschappelijke en geomor-

fologische structuren;

• Versterking, vernieuwing en uitbreiding van de bestaande 

landschappelijke dragers;.

• Realiseren van losse dorpsranden, waar bebouwing, bosjes 

en open ruimten elkaar afwisselen en een overgang vormen 

tussen dorp en omringend landschap.

l a n d s c h a p s t y p e  h o o g v e e n

r o b u u s t e  e r f b e p l a n t i n g  a l s  w e n s
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3  B E S T A A N D E  S I T U A T I E
3.1. BEELDKWALITEIT
Het bestaande bedrijf dat uitgebreid gaat worden ligt aan de 

rand van een klein bedrijventerrein ten noord-oosten van de kern 

Langeveen. Het terrein bestaat uit een grote loods met rondom 

verharding. De zuidzijde wordt afgeschermd met een bomenrij en 

opgaande beplanting dat rondom een wadi staat. 

Het erf ligt op de overgang van het bedrijventerrein naar het veen-

ontginningslandschap van Tubbergen. Dit gebied kenmerkt zich door 

de aanwezigheid van perceelgrensbeplanting, diverse kavelrichtin-

gen en wegbeplanting.

Door de groei van het bedrijf bestaat de wens om op deze locatie de 

bedrijfsbestemming uit te breiden. Concreet zal dit betekenen dat er 

een loods ten zuiden van de bestaande bijkomt. Eveneens wordt het 

buitenterrein uitgebreid en zal er een nieuwe inrit worden gereali-

seerd. 

Voor deze uitbreiding is er geen ruimte op het bestaande erf. De 

groene rand (wadi) kan behouden blijven en is passend in het 

landschap. De volwassen en waardevolle bomen ten westen van het 

bedrijventerrein kunnen eveneens behouden blijven. 

Belangrijkste ruimtelijke kenmerken:

• het erf ligt aan de rand van het dorp Langeveen;

• het erf kent een duidelijke orientatie op de weg;

• het bestaande gebouw kent een industrieel karakter;

• de zuidzijde is nu goed ingepast met opgaande streekeigen 

beplanting ;

• aan de westzijde is een Wadi met een bomenrij van ei voorzien.

plangebied
groene 

erven

diverse kavelrichtingen

langeveen

wegbeplanting

vasserdijk

kavelbeplanting

s t r u c t u r e n  i n  h e t  l a n d s c h a p
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h e t  e r f  v a n a f  h e t  n o o r d  o o s t e n
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4  R U I M T E L I J K               
K W A L I T E I T S P L A N
Uitgangspunten opdrachtgever:

• uitbreiden bestaande bedrijfsbestemming met 6145 m2

• realisatie van een nieuw loods t.b.v. binnenopslag;

• goede ontsluiting van het erf;

• efficient erf dat klaar is voor de toekomst. 

Uitgangspunten gemeente:

• landschappelijk goed ingepast erf;

• extra inspanning KGO;

• enkel gebruik streekeigen beplanting.

Uitgangspunten provincie:

• het erf moet aansluiten op de gebiedskenmerken (hoogveen-

ontginningslandschap) volgens de Omgevingsvisie Overijssel;

• de ontwikkeling is mogelijk mits er een Kwaliteitsimpuls Groene 

Omgeving wordt voorzien;

4.1. RUIMTELIJK ONDERBOUWING
Op de volgende pagina staat de landschappelijke inpassing van 

beide erven. De kwaliteitsimpuls groene omgeving is tevens van 

toepassing. Deze wordt op pagina 13 toegelicht. 

Situering nieuwe schuren:

De nieuwe loods komt ten zuiden van de bestaande. Deze plek is 

logisch aangezien het aansluit op de bestaande structuur van het 

erf en de impact op de omgeving hierdoor beperkt blijft. De loods 

worden ontsloten door een pad rondom.

De nieuwe loods zal uitgevoerd worden in een gedekte kleurstelling 

van stalen beplating. Deuren, windveren en regenpijpen worden 

eveneens in een donkere kleurstelling uitgevoerd. Opvallende 

kleuren moeten voorkomen worden. De daken moeten eveneens 

uitgevoerd worden in een donker, niet glimmend, materiaal. 

Groenstructuur en inrichting erf:

De erven langs de Vasserdijk zijn over het algemeen vrij besloten en 

al dan niet voorzien van enkele grote bomen op het voorerf en een 

groene rand rondom het achtererf. De verschillende bospercelen 

en houtwallen in het landschap maken de omgeving kleinschalig 

en aantrekkelijk. Vanuit het landschapsontwikkelingsplan is het 

gewenst om structuren te herstellen en erven te voorzien van een 

groene rand. Deze groene elementen passen de erven in en maken 

dat de verhouding groen met gebouwen beter in balans is. Het erf 

is reeds voorzien van een groene rand. Deze kan behouden blijven.  

Het vormt een groen element op het nieuwe erf. Langs de nieuwe 

loods zal eveneens een rij zomereiken aangeplant worden. Daarmee 

wordt het volume verzacht maar niet verstopt. 

Ook langs de Vasserdijk worden zomereiken geplant ter hoogte van 

het gehele eigen perceel. Hiermee wordt de kenmerkende wegbe-

planting versterkt en het gebouw ook aan deze zijde goed ingepast. 

Met de realisatie van een extra loods is de buitenopslag (veelal hout 

in wit folie) niet meer zichtbaar. Dat is een kwaliteitswinst. 

De keuze voor de verharding moet in afstemming gemaakt worden 

met de materialisering van de architectuur. Verharding moet in een 

gedekte kleurstelling sober toegepast worden. Schuttingen en hoge 

opgaande exoten moeten in het buitengebied voorkomen worden. 

Qua verlichting moet rekening gehouden worden dat het erf in het 

zogeheten ‘donkerte’ liggen. Hier kun je de sterren ‘s nachts goed 

zien. Lichtvervuiling moet tegengegaan worden. Middels gerichte 

verlichting met bewegingsensoren en of tijdschakelaars is het niet 

nodig om de gehele nacht verlichting aan te hebben. 

4.2. KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING
Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie 

Overijssel beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de 

groene ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder 

voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

In het buitengebied is ruimte voor grootschalige uitbreidingen en 

nieuwe ontwikkelingen mits die gelijk opgaan met verbeteringen van 

de ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming 

vooral in te zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwa-

liteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten 

worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden 

toegevoegd. 

De methodiek voor het bepalen van de balans tussen ontwikke-

lingsruimte en de gevraagde investering in de groene omgeving, 

is gericht op het volgende: hoe meer de ontwikkeling als gebieds-

vreemd te beschouwen is en /of hoe groter de schaal en impact op 

de ruimtelijke kwaliteit is, des te zwaarder weegt dat aan de ontwik-

kelingskant van de balans en hoe hoger de aanvullende kwaliteit-

sprestaties dan dienen te zijn. Als het gaat om een gebiedsvreemde 

ontwikkeling van een grote schaal en met een grote impact op de 

omgeving, dan zal een forse investering in het landschap nodig zijn. 

Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend aan het 

verzoek, wordt het volgende model gevolgd:
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bestaande opstallen

Bestaande wadi

Uitbreiding met materialenopslag
Oppervlakte ca. 4650 m2
Goothoogte 6 meter (evt. 10% afwijking), nokhoogte ca. 7 m.

Uitbreiding bedrijfsoppervlakte is 6145 m2 
(rode lijn)

Zomereiken in extensief gras (planten in losse setting)

Aanplant erfbos (KGO)

Bestaande gesloten beplanting

Landhek 

21 3

4 5

5

6

7

7

7

6

5

8

e r f i n r i c h t i n g s p l a n  Va s s e r d i j k  6 7
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Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor het plangebied voorziet primair 

in het bieden van ruimte aan (verbrede) agrarische bedrijven en 

wonen.(mixlandschap). In het voorliggend geval is dan ook sprake 

van een gebiedsvreemde functie. Wel draagt het initiatief bij aan het 

sociaal en economisch vitaal houden van het buitengebied en sluit 

het aan op het bestaande industrieterrein. 

Schaal en impact op de omgeving

De activiteiten zullen plaatsvinden aansluitend op een bestaand 

bedrijventerrein. Het bouwvlak neemt op het erf aan de Vasserdijk 

67 met 6145 m2 toe. Dit heeft echter een impact op de omgeving. 

Eigen belang en maatschappelijk belang

Er is sprake van een eigen belang. 

Tegenprestatie

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijk de 

uitwerking van de omgevingsvisie opgepakt. Bij elke ontwikkeling 

dient de aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden 

gecompenseerd te worden. Bij een grootschalige ontwikkeling dient 

men naast een basisinspanning en een extra investering aan te 

bieden. Men onderscheidt een aantal stappen:

- Wat is de omvang van de ontwikkeling;

- Welke locatie wordt er voorgesteld voor de elementen;

- Maken de gronden deel uit van bepaalde natuurwaarden;

- Welk landschapstype en bouwstenen zijn van toepassing;

- Welk streefbeeld moet er nagestreefd worden;

- Waar en hoe kunnen wij daaraan voldoen?

Om de bijdrage KGO te bepalen is er een berekening opgesteld. De 

bijdrage is opgesteld door de waardevermeerdering als gevolg van 

de uitbreiding van het niet agrarisch bouwblok. De afwaardering 

van de gronden om te vormen naar bos / natuur kunnen afgetrok-

ken worden van de waardevermeerding. Indien aantoonbaar kan 

worden gemaakt mogen voor nader te onderbouwen aspecten als 

werkgelegenheid, logistiek en ruimtegebrek telkens 5% in mindering 

worden gebracht.

De kwaliteitsimpuls moeten zonder meer bijdrage leveren aan een 

stevig en robuust landschappelijk raamwerk. Het plangebied ligt 

in het veenontginningslandschap. Daarin wordt gestreefd naar het 

versterken en ontwikkelen van robuuste en heldere landschappelijke 

structuren. Op of nabij het erf is ruimte om het landschap substanti-

eel te versterken. Aan de westzijde wordt een brede houtsingel aan-

geplant en aan de zuidzijde van het erf een bestaand bos uitgebreid.

Vanuit de gebiedskenmerken van het jonge ontginningslandschap 

(stevig en robuuste elementen) en ecologisch gezien zal een hout-

singel en een klein bosje hier daarom het beste passen. 

Het sortiment is gekozen volgens de fysisch geografische regio’s 

en sluit daarmee aan op de bestaande natuurdoeltypen. Vanuit 

ecologisch oogpunt neemt de natuurwaarde van een bos toe als 

deze groter wordt. Hoe groter het oppervlakte bos, hoe minder de 

biotopen (met name centraal in het bos) verstoord worden. 

De gehele som dat geïnvesteerd moet worden in de KGO kan niet 

gedaan worden op of nabij het erf. In overleg met de gemeente is 

daarom gekozen om de overige gelden elders te investeren. 

4.3. SAMENVATTING
Basisinspanning:

• Aansluiten op het bestaande erf; 

• loods uitvoeren in een gedekte kleurstelling;

• aanplant van bomen ten noorden en oosten van de nieuw te 

realiseren loods;

• behoudt van de wadi met bomenrij tussen het bestaande en 

nieuwe deel van het erf.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

• versterken houtsingel ten oosten van het erf;

• versterken bestaand bosje ten zuiden van het erf;

• wegbeplanting langs gehele perceel. 
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4.4. BEPLANTINGTABEL 
KANAAL ZUID NAAM LATIJNSE NAAM AANPLANTMAAT PLANTAFSTAND % AANTAL

AANPLANT GESLOTEN BEPLANTING NR 6 Alnus glutinosa Zwarte els 80-100 1 st/m2 10% 210
1890 M2 Corylus avalana Hazelaar 80-100 1 st/m2 5% 105

Rhamnus frangula Vuilboom 80-100 1 st/m2 20% 420

Betula pubescens Zachte berk 80-100 1 st/m2 20% 420

Sorbus aucuparia Lijsterbes 80-100 1 st/m2 5% 105

Quercus robur Zomereik 80-100 1 st/m2 40% 840
AANPLANT BOMEN NR 5 Quercus robur Zomereik 14-16 6-8 meter 100% 27

• bosplantsoen in groepen van 25 planten;

• eerste jaar vrijhouden van onkruiden;

• indien beplanting grenst aan terreinen die worden beweid door vee of waar men met voertuigen rijdt, dient deze beplanting te worden 

beschermd tegen vraatschade/aanrijschade/verdichting van de wortelzone.
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4.5. BEGROTING

Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
behorende bij het ruimtelijk kwaliteitsplan Vasserdijk 67 Langeveen

Egaliseren en frezen strook t.b.v. Aanplant bosplantsoen 1890 m2 0,20€              378,00€          
Beplanting uitzetten 1 1 250,00€          250,00€          
Aanplant Zomereiken 11 st 45,00€            495,00€          
Leveren bomen Zomereiken 14-16 drdkl 3xv 11 st 85,00€            935,00€          
Aanplant bosplantsoen (houtsingel ) 1890 m2 1,00€              1.890,00€       
Leveren bosplantsoen 1890 m2 1,00€              1.890,00€       
Plaatsen raster (eikenhouten palen met glad draad) 300 m1 5,00€              1.500,00€       
Plaatsen eikenhouten landhek 1 st 1.000,00€       1.000,00€       
Inboet 10% beplanting 10 % 2.385,00€       238,50€          
Onderhoud eerste 6 jaar bosplantsoen 1890 m2 0,60€              1.134,00€       
TOTAAL EXCLUSIEF BTW 9.710,50€       

BTW LAAG 4.197,50€       377,78€          
BTW HOOG 5.513,00€       1.157,73€       

TOTAAL INCLUSIEF BTW 11.246,01€     
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laat plannen groeien
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bestaande opstallen

Bestaande wadi

Uitbreiding met materialenopslag
Oppervlakte ca. 4650 m2
Goothoogte 6 meter (evt. 10% afwijking), nokhoogte ca. 7 m.

Uitbreiding bedrijfsoppervlakte is 6145 m2 
(rode lijn)

Zomereiken in extensief gras (planten in losse setting)

Aanplant erfbos (KGO)

Bestaande gesloten beplanting

Landhek 

21 3

4 5

5

6

7

7

7

6

5

8
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Legenda

1.

2.

3.

4.

Zomereiken in extensief gras (planten in losse setting)  (BASIS)
Quercus robur aanplantmaat 14-16  15 stuks
Eindbeeld: losse bomenrij 

Aanplant gesloten beplanting 1890 m2  (KGO)
Corylus avalana -Hazelaar   5%
Rhamnus frangula - Vuilboom 20%
Betula pubescens - Zachte berk  20%
Sorbus aucuparia - Lijsterbes  5%
Quercus robur- Zomereik  40%
Aanplantmaat 80-100
Aanplant 1 st /m2
Eindbeeld: gesloten houtsingel en bosje

Zomereiken in extensief gras (KGO)
Quercus robur aanplantmaat 14-16 11 stuks
Eindbeeld: losse bomenrij

Aanplant gesloten beplanting 215 m2  (BASIS)
Corylus avalana -Hazelaar   5%
Rhamnus frangula - Vuilboom 20%
Betula pubescens - Zachte berk  20%
Sorbus aucuparia - Lijsterbes  5%
Quercus robur- Zomereik  40%
Aanplantmaat 80-100
Aanplant 1 st /m2
Eindbeeld: gesloten houtsingel en bosje

1

3

2

2

3

1

4



Bijlage 3  Verkennend 
bodemonderzoek

  bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen       95



  

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

www.sigma-bm.nl 

E-mail info@sigma-bm.nl 

 

  

Onderwerp: verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens 

NEN 5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 

te Langeveen 

Projectnummer: 19-M8793 

Opdrachtgever: NJZ.nu 

Datum: 22 maart 2019 

 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 
6420, 8115 te Langeveen  
 

1 
 

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 

5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 te 

Langeveen 

  

  datum     vrijdag 22 maart 2019 

 
projectnummer   19-M8793     

.  

in opdracht van   BJZ.nu 

 Dokter van Deenweg 13 

 8025 BP Zwolle 

      

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

tel: (0591) 659128 

fax:(0591) 659325 

 
 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 

SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 

conventionele methoden” 

 

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001 en 2002) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 

onderwerp 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 
6420, 8115 te Langeveen  
 

Inhoud 
1 INLEIDING ....................................................................................................................................... 1 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................. 1 

1.2 Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek ............................................. 1 

1.3 Doel van het onderzoek ........................................................................................................... 1 

1.4 Referentiekader van het onderzoek ........................................................................................ 1 

1.5 Opbouw van het rapport .......................................................................................................... 2 

2 VOORONDERZOEK ....................................................................................................................... 2 

2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie ......................................................................................... 7 

3 VELDONDERZOEK ........................................................................................................................ 8 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek ........................................................................................... 8 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek .......................................................................................... 9 

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK .................................................................................... 10 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek ..................................................... 10 

4.2 Toetsingscriteria grond en grondwater .................................................................................. 11 

4.3 Analyseresultaten en interpretatie ......................................................................................... 13 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .......................................................................................... 18 

6 LITERTUURLIJST ......................................................................................................................... 21 

7 COLOFON ..................................................................................................................................... 22 

 

  



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 
6420, 8115 te Langeveen  
 

1 
 

1 INLEIDING 
     

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van BJZ.nu is in februari 2019 door Sigma Bouw & Milieu een  verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd op en deel van de locatie gelegen aan de Vasserdijk sectie A, nrs 6416, 
6420, 8115 te Langeveen (gemeente Tubbergen). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek 
zijn de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt een herinrichting 
waarbij de bestaande materialenopslag wordt uitgebreid op de onderzoekslocatie. 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en 
vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht 
verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie heeft geleid tot verontreiniging. 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
 

1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de bodem op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 
onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 
bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 
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1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
 

2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in Tabel 1. 

 
  
Tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
uitbreiding van materiaalopslag op de onderzoekslocatie. 

 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd  conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  hypothese bodemkwaliteit 
ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie gemeente Tubbergen (email d.d. 5 december 2018);  
•  informatie bodemloket.nl;  
•  informatie bodematlas Provincie Overijssel;  
•  www.topotijdreis.nl;  
•  voorgaande milieutechnische werkzaamheden;   
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In Tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
Tabel 2: overzicht basisinformatie 

adres Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 
8115 te Langeveen 

plaats Langeveen 
gemeente Tubbergen 
topografisch overzicht Zie bijlage 1 
coördinaten X = 245770 Y= 498145 
kadastrale aanduiding Gemeente Tubbergen, sectie A, nr. 

6416, 6420, 8115 
oppervlakte onderzoekslocatie (onderzocht deel van de 
locatie, plangebied) 

6.950 m2 

 
toekomstig bodemgebruik Materiaalopslag 
huidig bodemgebruik Weide 
voormalig bodemgebruik Weide 
ophogingen/dempingen/stortingen 
opvullingen en verhardingen 

Niet bekend 
Niet bekend 
 

toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of 
verhardingsmaterialen 

niet bekend, de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal in de 
bestaande bebouwing niet uit te sluiten 
(niet onderzocht) 

bijzonderheden: -  

  

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Vasserdijk, kadastraal bekend als sectie A nrs. 6416 (ged.), 
6420 (ged.) en 8115 (ged.), ten zuidoosten van de kern van Langeveen.  
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
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Op de locatie aan de Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 te Langeveen betreft een 

weideperceel. 

De opdrachtgever is voornemens op deze weide een uitbreiding van het naastgelegen bedrijf met 

materiaalsopslag te realiseren. 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande materiaalopslag 
(hierna genoemd als plangebied). 
 
Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich een bedrijfshal behorend tot een bouwmaterialen 
handel (Vasserdijk 67). Ten noorden en ten zuiden van de onderzoekslocatie bevinden zich akkers. 
Ten oosten van de onderzoekslocatie bevindt zich een weide.   
 
afbakening onderzoekslocatie 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
plangebied, zoals weergegeven in bijlage 2. 
De onderzoekslocatie, het beoogde bouwvlak, heeft een oppervlakte van ca. 6.950 m2 (zie bijlage 2).    
 
voorgaande bodemonderzoeken 
In Tabel 3 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 
bodemkwaliteitskaart weergegeven. 
 

Tabel 3: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Vasserdijk sectie A, nrs 
6416, 6420, 8115 
 
Onderzoekslocatie <25 m 
 
Vasserdijk 69 
 

- 
 
 
 
 
Verkennend onderzoek NEN 5740, d.d. 1-11-1999, ref. Kruse: 
Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond op de 
locatie Vasserdijk 69, ten westen van de onderzoekslocatie, geen 
verhoogde gehaltes zijn aangetroffen. Het grondwater bevat een licht 
verhoogd gehalte aan chroom. 
  

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

- 

 

voormalige en huidige bodemgebruik van de locatie 

• De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie gelegen aan de Vasserdijk sectie A, nrs. 

6416, 6420, 8115 te Langeveen. 

• Op de locatie aan de Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 te Langeveen betreft een 

weideperceel. 

• De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie een materiaalopslag te realiseren. 

• Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande materiaalopslag 

(hierna genoemd als plangebied). 

• Op basis van oude topografische kaarten is er geen bebouwing aanwezig geweest op de 
onderzoekslocatie. 

• De locatie wordt niet in het handelsbestand van de Kamer van Koophandel vermeld. 

• Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- 
of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het plangebied. 
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 Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden 
geplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen 
informatie. 

• Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de 
onderzoekslocatie. 

• Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde 
bouwvlak. 

• Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 
calamiteiten/ongewone voorvallen op de onderzoekslocatie. 

•  Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembedreigende activiteiten plaats. 

•    In de directe omgeving van de locatie bevinden zich een bedrijfslocatie op het bedrijventerrein. 
Op de locatie Vasserdijk 67 (ten westen van de onderzoekslocatie) is een bouwmaterialenhandel 
aanwezig. 

 
 Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben 

(gehad) op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 
 

verwachting aanwezigheid asbest in de bodem 

Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. de 

onderzoekslocatie.  

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen 

informatie bekend. 

ondergrondse infrastructuur niet gesprongen explosieven 
Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden 
In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging 
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming 
en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van 
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt 
verwezen naar de gemeente. 
 
archeologische waarden 
De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans". 

 
toekomstige bodemgebruik 
geplande herinrichting/ bouwplannen:  
realisatie van een materiaalsopslag. 
geplande bedrijfsactiviteiten: 

niet bekend. 

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:  

niet bekend. 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 17,58 m + NAP. 

In Tabel 4 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

Tabel 4: geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie pakket 

0-1 
 

fijn tot grove zanden. Boxtel 1e watervoerend 
pakket 

1-7 grove zanden, grinthoudend, 
siltig 

Drenthe 
 

7-10 fijn tot grove zanden Peelo 

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. 

de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). Er is op voorhand geen andere informatie 

omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal 

en/of afval op de onderzoekslocatie.   

(financieel-) juridische situatie 
In Tabel 5 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
 
Tabel 5: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Tubbergen sectie A, nrs 6416, 6420, 8115 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw. De 
opdrachtgever is voornemens om op de huidige weide een uitbreiding van de materiaalopslag van het 
naastgelegen bedrijf te realiseren. Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt 
dat op de locatie op de Vasserdijk sectie A, nrs 6416, 6420, 8115 geen bebouwing aanwezig is, dan 
wel aanwezig is geweest. 
Er is verder geen indicatie dat er op de locatie potentieel bodembedreigende activiteiten of evt. 

potentieel bodembedreigende calamiteiten hebben plaatsgevonden. 

De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" 

aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie 

uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, 

strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).   

In Tabel 6 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

Tabel 6: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  
onderzoeksstrategie grond grondwater 

Plangebied (6.950 m2) 
 

geen 
 

geen 
 

ONV-NL 
 

 

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde 
geïnterpreteerd als “onverdachte locatie”. Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd 
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.  
Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 
de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 
deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 
betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C1 of NEN-5897+C1. 
Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie 
asbesthoudend materiaal in de bodem te verwachten is. 
Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.  
Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 of onderzoek asbest in puin 
volgens NEN-5897+C1 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 
Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 
chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 
boringen geprojecteerd. 
 
plaatsen van boringen en peilbuis  
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 
plaatsgevonden op 6 februari 2019. Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 een 
geruime tijd na plaatsing van de peilbuis, op 22 februari 2019, uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde 
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven 
op de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de 
locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen.  
  
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.  
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het 
protocol 2001. 
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2. 
 
Op de locatie zijn in totaal, gelijkmatig verdeeld, op de onderzoekslocatie zestien boringen geplaatst. 
Alle boringen zijn doorgezet tot in de aanwezige deklaag (0,5 m-mv). Vier boringen zijn doorgezet tot 
2,0 m-mv. Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater, deze boring is ten behoeve van de 
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 1,9-2,9 m-mv.  
 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
 
monstername grond 
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige verbindingen zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 
11). Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 
geleidbaarheid (EGV) bepaald. 
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3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 
Bodemopbouw 
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In Tabel 7 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
Tabel 7: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0,0-0,7 
 

zand 
 

zwak siltig,  
 

bruin 
 

0,7-2,6 zand zwak siltig grijs 

2,6-2,9 zand matig siltig grijs 

 
 
Veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in Tabel 8: veldwaarnemingen 
grondwaterweergegeven. 
 
 
Tabel 8: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 1,9-2,9 1,2 5 6,2 470 7,8 

 
Zintuiglijke waarnemingen 
 
grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.  
Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde monstermateriaal zijn 
geenbodemvreemde afwijkingen of bijmengingen waargenomen welke duiden op een vorm van 
bodemverontreiniging. 
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 

asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C1. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
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beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C1 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C1 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-5897+C1 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  
onderzocht.  

4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam(certificaat L086).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erken door het ministerie 
van VROM. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn vier grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 9: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigelijke waarnemingen analysepakket 

grond 

1 (MM1) 1, 2, 3, 11 t/m 14 0,0-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

2 (MM2) 4 t/m 9, 15, 16 0,0-0,5 - NEN-grond(*)+AS3000 

3 (MM3) 2+ 3 0,7-2,0 - NEN-grond(*)+AS3000 

4 (MM4) 1+ 4 0,8-2,0 - NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater 

1 (peilbuis) 1 1,9-2,9 - NEN-grondwater(**) 
 
 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
      PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en 
      lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
      vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
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      chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB   = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH   = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 

 

4.2 Toetsingscriteria grond en grondwater 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat 
per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
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Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de 
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Analytico opgenomen. 
 
Milieuhygiënische kwaliteit grond 

 
boven- en ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 
In Tabel 10 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
Tabel 10: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

 

 

Project OPID 12905197#19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64

Certificaten 856563

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 21 maart 2019 16:56

Parameters Toetsing Monster 5881703 Monster 5881704

Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0

Toetsoordeel Toetsoordeel

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 2,4 10 0 3,3 10 0

Lutum % (m/m ds) 1 25 0 1,1 25 0

Droogrest

droge stof % 87,4 87,4 @ 0 87,3 87,3 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.24 - 0 < 0.2 < 0.23 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 7.4 - 0 < 3 < 7.4 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 18 37 - 0 7,8 15 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 21 33 - 0 11 17 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

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

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 29 68 - 0 < 20 < 32 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 100 - 0 53 160 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds 0,2 0,2 0 0,09 0,09 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13 0,13 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds 0,18 0,18 0 0,06 0,06 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,11 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 0,15 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,12 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 0,13 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 1,2 1,2 - 0 0,43 0,43 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0029 0 < 0.001 < 0.0021 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.020 - 0 0,005 < 0.015 - 0

MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 

12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50

MM2, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 

09: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 
 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
Bovengrondmengmonsters MM1 en MM2 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (0,7-2,0 m-mv) 
Ondergrondmengmonsters MM3 en MM4 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 

 

Parameters Toetsing Monster 5881705 Monster 5881706

Max. Bodemindex 0,004 Max. Bodemindex 0,004

Toetsoordeel Toetsoordeel

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 0,9 10 0 0,9 10 0

Lutum % (m/m ds) 1 25 0 1 25 0

Droogrest

droge stof % 79,9 79,9 @ 0 85,9 85,9 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.24 - 0 < 0.2 < 0.24 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 7.4 - 0 < 3 < 7.4 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 < 5 < 7.2 - 0 < 5 < 7.2 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 < 10 < 11 - 0 < 10 < 11 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

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

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 < 20 < 33 - 0 < 20 < 33 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 120 - 0 < 35 < 120 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 0,35 < 0.35 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0035 0 < 0.001 < 0.0035 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.024 - 0,004 0,005 < 0.024 - 0,004

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Achtergrondwaarde

MM3, 02: 160-200, 03: 150-200, 02: 110-150, 03: 70-

100

MM4, 01: 150-200, 04: 160-200, 01: 100-150, 01: 70-

100, 04: 80-120
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4.3.2  Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 
 
In Tabel 11 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
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Tabel 11:gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 
 

Project OPID 13129539#19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64

Certificaten 861790

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 22 maart 2019 08:30

Parameters Toetsing Monster 5894543

Pb 1

Max. Bodemindex 0,03

Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 67 1.3 S 0,03

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 < 0.2 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 < 2 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 6,3 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 3,2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 3,4 - 0

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 12 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde
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interpretatie resultaten grondwater 
 
peilbuis 1 (1,9-2,9 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat barium (zware metalen) verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde.. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 

overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex 

waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden.  

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 

kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 

Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 

dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 

worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 

bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 

van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 

Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 

redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 

natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 

De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwatermonster niet verhoogd gemeten t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 
6420, 8115 te Langeveen  
 

18 
 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
grond 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
Bovengrondmengmonsters MM1 en MM2 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 
ondergrond (0,7-2,0 m-mv) 
Ondergrondmengmonsters MM3 en MM4 bevatten geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. 
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 

grondwater 
peilbuis 1 (1,9-2,9 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat barium (zware metalen) verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde.. 
 
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 

overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet 

en geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding tot 

het instellen van aanvullend onderzoek. 

 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.1 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg 

als milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat barium (zware metalen) verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde. Het plaatselijk verhoogd gemeten gehalte overschrijdt de 
tussenwaarde en de bodemindex waarde (>0,5) niet en geeft daardoor geen directe aanleiding tot het 

instellen van een nader onderzoek.  

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf 

gestelde hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het 

onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  

 

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 

bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C1 resp. NEN 

5897 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 

gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 

asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C1 of NEN 5897. 

 
Afwijkingen t.o.v. normen en protocollen 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2002. 
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Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
 

Aanbevelingen 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie gelegen aan de 
Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 te Langeveen (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige 
onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte 
terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 
van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 
NEN 5707+C1 of NEN 5897+C1. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C1 / NEN-
5897+C1 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status 

Bsc. R.Brinks  Ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
 

22 maart 2019 definitief 

 

opdrachtgever : BJZ.nu 

project : verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 
Vasserdijk sectie A, nrs. 6416, 6420, 8115 te Langeveen 

omvang rapport : 24 blz. 

datum : 22 maart 2019 

projectleider  : ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
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Project: Vasserdijk, sectie A nrs. 6416, 6420, 8115
(ged.)

Opdrachtgever: BJZ.nu

Onderdeel: Bijlage

Bijlage 2 Onderzoekslocatie

datum: 22-3-2019
schaal: 1:1000
werknr.: 19-M8793
bladnr.: 1

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

combinatie boring/peilbuis

Onderzoekslocatie

Legenda



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vasserdijk sect ie  A nrs.  6 4 1 6  ged, 6 4 2 0  ged en 8 1 1 5  ged t e  Langeveen
projectcode 1 9 -M 8 7 9 3

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

pagina 1  van 6
opm erking Bijlage 3 : boorprofie len

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

250

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-260
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-280
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, beige, edelm an

1

2

3

4

Pb 1

190

290

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-110
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, edelm an

-160
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vasserdijk sect ie  A nrs.  6 4 1 6  ged, 6 4 2 0  ged en 8 1 1 5  ged t e  Langeveen
projectcode 1 9 -M 8 7 9 3

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

pagina 2  van 6
opm erking Bijlage 3 : boorprofie len

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
geel, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-140
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal geel, edelm an

1

2

3

4

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-80
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-130
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-160
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

2

3

4

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vasserdijk sect ie  A nrs.  6 4 1 6  ged, 6 4 2 0  ged en 8 1 1 5  ged t e  Langeveen
projectcode 1 9 -M 8 7 9 3

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

pagina 3  van 6
opm erking Bijlage 3 : boorprofie len

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vasserdijk sect ie  A nrs.  6 4 1 6  ged, 6 4 2 0  ged en 8 1 1 5  ged t e  Langeveen
projectcode 1 9 -M 8 7 9 3

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

pagina 4  van 6
opm erking Bijlage 3 : boorprofie len

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Vasserdijk sect ie  A nrs.  6 4 1 6  ged, 6 4 2 0  ged en 8 1 1 5  ged t e  Langeveen
projectcode 1 9 -M 8 7 9 3

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

pagina 5  van 6
opm erking Bijlage 3 : boorprofie len

1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 2 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

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



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek



onderzoek
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Ons kenmerk : Project 856563
Validatieref. : 856563_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : TNLT-SHKT-VKXV-KAWN
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 februari 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,4 87,3 79,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,4 3,3 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 1,1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 18 7,8 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 21 11 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 29 < 20 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 53 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,20 0,09 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,18 0,06 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 0,43 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 856563
Project omschrijving : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5881703 = MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50
5881704 = MM2, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
5881705 = MM3, 02: 160-200, 03: 150-200, 02: 110-150, 03: 70-100

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/02/2019 06/02/2019 06/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019
Startdatum : 07/02/2019 07/02/2019 07/02/2019
Monstercode : 5881703 5881704 5881705
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TNLT-SHKT-VKXV-KAWN Ref.: 856563_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4
S zink (Zn) mg/kg ds < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 856563
Project omschrijving : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5881706 = MM4, 01: 150-200, 04: 160-200, 01: 100-150, 01: 70-100, 04: 80-120

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 07/02/2019
Startdatum : 07/02/2019
Monstercode : 5881706
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: TNLT-SHKT-VKXV-KAWN Ref.: 856563_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3
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Project code : 856563
Project omschrijving : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
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OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5881704
Project omschrijving : OPID 12905197#19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Uw referentie : MM2, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 55 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: TNLT-SHKT-VKXV-KAWN Ref.: 856563_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5881703 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50,
12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50

01 0.0-0.5 3167338AA
02 0.0-0.5 3167354AA
03 0.0-0.5 3167342AA
10 0.0-0.5 3167329AA
11 0.0-0.5 3167386AA
12 0.0-0.5 3167425AA
13 3167430AA
14 0.0-0.5 3167372AA

5881704 MM2, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50,
09: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50

04 0.0-0.5 3167419AA
05 0.0-0.5 3167422AA
06 0.0-0.5 3167435AA
07 0.0-0.5 3167325AA
08 0.0-0.5 3167335AA
09 0.0-0.5 3167331AA
15 0.0-0.5 3167432AA
16 0.0-0.5 3167426AA

5881705 MM3, 02: 160-200, 03: 150-200, 02: 110-150, 03:
70-100

02 1.6-2.0 3167333AA
03 1.5-2.0 3167336AA
02 1.1-1.5 3167332AA
03 0.7-1.0 3167339AA

5881706 MM4, 01: 150-200, 04: 160-200, 01: 100-150, 01:
70-100, 04: 80-120

01 1.5-2.0 3167327AA
04 1.6-2.0 3167330AA
01 1.0-1.5 3167328AA
01 0.7-1.0 3167320AA
04 0.8-1.2 3167434AA

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Ons kenmerk : Project 861790
Validatieref. : 861790_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IYKB-GGNE-MJVI-ZGUI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 67
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 6,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 3,2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 3,4
S zink (Zn) µg/l 12

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 861790
Project omschrijving : 19-M8793-Vasserdijk sectie A nrs. 64
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5894543 = Pb 1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2019
Ontvangstdatum opdracht : 22/02/2019
Startdatum : 22/02/2019
Monstercode : 5894543
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IYKB-GGNE-MJVI-ZGUI Ref.: 861790_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5894543 Pb 1 0339142YA
0800772035

Bijlage 1 van 2
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Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor uitbreiding van het bedrijfsterrein van een hout- en bouwmaterialenhandel 

aan de Vasserdijk 67 te Langeveen. Het voornemen is om een nieuwe hal voor materialenopslag ten oosten 

van de bestaande bedrijfslocatie te bouwen. Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke 

consequenties in het kader van wet- en regelgeving voor beschermde planten, dieren en gebieden als 

gevolg van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de 

bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 

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

consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 31 januari 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 

beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de 

voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 

Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. 

 

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  

Het plangebied ligt op enige afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 

behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 

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

gebiedsbescherming. 

 

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden 

zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een 

(winter)rust- en voortplantingslocatie. Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn 

geen aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het 

plangebied duiden. Potentieel geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied.  

 

In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 

oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 

worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 

beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op 

de voortplantingsperiode van vogels. 

Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 

vogels, amfibieën, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren, niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie  

Het plangebied bestaat uit de buitengevel van een loods, open water, oever, bosplantsoen en intensief 

beheerd grasland met een soortenarme vegetatie van hoofdzakelijk raaigras. De inrichting en het gevoerde 

beheer maken het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig 

kritische diersoorten, maar tot een ongeschikte habitat voor zeldzame- en/of kritische diersoorten en een 

ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Mits bezette vogelnesten beschermd worden, 

leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Voor de in het plangebied 

voorkomende diersoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 

vogels, amfibieën, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren, niet aangetast.  

 

Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen 

activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

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. De Wet natuurbescherming vormt geen 

belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. In het kader van de zorgplicht, dient er wel 

rekening gehouden te worden met amfibieën in winterrust en eieren/larven in vijver. Door de uitvoering 

van de werkzaamheden af te stemmen op de ecologie van amfibieën (winterrustperiode en 

voortplantingsperiode), kan daar eenvoudig aan voldaan worden. De meest geschikte periode om het 

plantsoen te rooien en bouwrijp te maken en de vijver (gedeeltelijk) te dempen is half-augustus-september.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor uitbreiding van bedrijfsterrein van een hout- en bouwmaterialenhandel aan 

de Vasserdijk 67 te Langeveen. Het voornemen is om een nieuwe hal t.b.v. materialenopslag ten oosten van 

de bestaande  bedrijfslocatie te bouwen. Natuurbank Overijssel is gevraagd om de wettelijke consequenties 

in het kader van wet- en regelgeving voor beschermde planten, dieren en gebieden als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het 

uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 

onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 

voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

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 aan de Vasserdijk te Langeveen, net ten oosten van het adres Vasserdijk 67. 

Het ligt in het buitengebied, grenzend aan de oostgrens van de woonkern Langeveen. 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 zwarte cirkel aangeduid (bron kaart: Provincie 

Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat grotendeels uit agrarische cultuurgrond en voor een klein deel uit bosplantsoen, 

oever en open water. De agrarische cultuurgrond bestaat uit grasland met een soortenarme vegetatie van 

hoofdzakelijk raaigras en is in gebruik als ponyweide. Het wordt intensief beheerd en was tijdens het 

veldbezoek kort gemaaid. Langs de westrand van het plangebied ligt een strook gemengd bosplantsoen 

met zomereik, els, berk, liguster en boswilg en een ondergroei van brandnetel en braam. Een klein deel van 

het plangebied bestaat uit oever en open water. De oevervegetatie bestaat uit lisdodde en riet. Aan de 

uiterste westgrens, maakt een deel van de buitengevel van een bestaande loods onderdeel uit van het 

plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de 

begrenzing. Voor een verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  

 

  
Detailopname 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 concrete voornemen bestaat om een nieuwe opslagloods te bouwen. Om de bouw mogelijk te maken 

dient het aanwezige bosplantsoen gerooid te worden. Om een verbinding te maken tussen de bestaande 

loods en de nieuwe loods, wordt een ‘landbrug’ gemaakt in de vijver. Het plangebied wordt nadien 

landschappelijk ingepast door middel van de aanplant van landschappelijke beplanting. Op onderstaande 

afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld van het plangebied weergegeven.  

 

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

 

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

• Rooien beplanting; 

• Dempen deel van een bestaande vijver; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen loods; 

• Aanleg beplanting;  

 

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; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

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

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

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

van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de loods.  

 

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  

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. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied ligt op minimaal 1,1 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 

van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De globale ligging van het plangebied wordt met de rode  

cirkel aangeduid (bron: Provincie Overijssel). 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Wettelijke consequenties 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 

Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties.  

 

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 2,6 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op onderstaande 

kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  

1,1 kilometer afstand 

tussen plangebied en 

gronden die tot het 

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

aangegeven. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur 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;  

• 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 van Natura2000.  

 

Wettelijke consequenties  

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd 

natuurgebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

2,6 kilometer afstand 

tussen plangebied en 

gronden die tot Natura2000 

behoren 
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 

Het plangebied bestaat uit een strook (jong) bosplantsoen, oever, open water, intensief beheerd grasland 

en een deel van een buitengevel van een opslagloods. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de 

ligging van het plangebied in agrarisch cultuurlandschap, wordt het plangebied als een weinig geschikt 

functioneel leefgebied voor zeldzame- en kritische diersoorten en als een ongeschikte groeiplaats voor 

beschermde plantensoorten beschouwd. Het is het niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel 

leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen 

behoort:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van 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 deze soortgroepen ligt. Het is 

niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan 

buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine 

grondgebonden zoogdieren en reptielen.  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 31 januari 2019 tijdens de 

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

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

onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en 

zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 

warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 

 

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

bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Bewolkt, droog, temperatuur -1⁰C, windstil met dun sneeuwdek. 

 

                                                             
1
 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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Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

ongeschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar doorgaans geen bezet 

nest hebben. Sommige standvogels bevinden zich soms nog in de omgeving van de broedplaats, maar de 

meeste trekvogels hebben de broedplaats al verlaten en zijn vertrokken naar de overwinteringsgebieden.  

 

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, braakballen, ruiveren (roofvogels), 

eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 

kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 

uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

  

Grondgebonden zoogdieren  

Het 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. Grondgebonden zoogdieren hebben namelijk geen 

zogende jongen in deze tijd van het jaar. Wel bezetten ze de nestplaats soms als normale rustplaats. 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 omdat de 

meeste vleermuizen de zomerverblijfplaats verruild hebben voor de winterverblijfplaats, mogelijk op enige 

afstand van de zomerverblijfplaats (afhankelijk van de soort kan deze afstand tot meer dan honderd 

kilometer bedragen). Gewone dwergvleermuizen benutten de zomerverblijfplaats soms ook gedurende de 

wintermaanden, vermoedelijk totdat er strenger winterweer komt. Vleermuizen in winterrust zitten 

meestal diep weggekropen in hun verblijfplaats en zijn niet gemakkelijk te zien. Sommige soorten 

overwinteren bijvoorbeeld open en bloot op een zolder en zijn dan wel zichtbaar.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 

vleermuizen in gebouwen en bomen. Daarbij is gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de 

aanwezigheid van een verblijfplaats in de gebouwen duiden, zoals smeerrandjes rond een invliegopening, 

uitwerpselen en prooiresten. De potentiële geschiktheid van de gebouwen als verblijfplaats is onder andere 

beoordeeld op basis van bouwstijl, gebruikte materialen, mate van afwerking en staat van onderhoud. De 

bomen zijn onderzocht op aanwezige holen en gaten en holle ruimtes achter losse schors.  

 

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 zitten diep weggekropen en zijn 

dan lastig waar te nemen. 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 
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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. 

 

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.  

 

Vogels  

Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 

buitenruimte als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in de 

oever, opgaande beplanting, watervegetatie, nestkasten en dichte vegetatie in de oever of het 

bosplantsoen. Er zijn tijdens het veldbezoek twee oude nesten van de houtduif in het bosplantsoen 

aangetroffen en aan de buitengevel van de loods hangen mezenkastjes. Deze kasten kunnen benut worden 

als rust- en nestplaats door koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger. Andere vogelsoorten die 

mogelijk in het plangebied nestelen zijn fazant, wilde eend, dodaars, meerkoet, waterhoen, tuinfluiter, 

zwartkop, tjiftjaf, merel, zanglijster, grasmus en gaai. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat soorten als 

sperwer of ransuil een rust- en/of nestplaats in het plangebied bezetten. De ponyweide wordt als een 

ongeschikte nestplaats voor weidevogels beschouwd.  

 

  
Foto links: oud nest van een houtduif. Foto rechts: mezennestkastjes aan de buitengevel van de loods.  

 

Door het rooien van beplanting, het dempen van een deel van de vijver en het slopen van een deel van de 

buitengevel tijdens het voortplantingsseizoen, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en 

vernield met als gevolg dat eieren beschadigd of vernield worden en dat (jonge) vogels verwond of gedood 

worden. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied voor vogels niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien opgaande beplanting; 

- Dempen poel (weghalen oever- en water-/moerasvegetatie);  

- Slopen gevel met nestkastjes; 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de 

inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van 

verschillende algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als rosse woelmuis, mol, 

bruine rat, bosmuis, gewone bosspitsmuis, dwergmuis, egel, bunzing, haas en vos. Voorgenoemde soorten 

benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar het is niet uitgesloten dat soorten als 

rosse woelmuis, bruine rat, mol, bosmuis, gewone bosspitsmuis, egel en dwergmuis een rust- en/of 
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voortplantingslocatie in het plangebied bezetten. Voorgenoemde soorten kunnen een rust- en/of 

voortplantingslocatie bezetten in gaten en holen in de grond en onder takken, bladeren en strooisel. Het 

plangebied wordt niet als een geschikte habitat voor zeldzame- en kritische grondgebonden 

zoogdiersoorten als veldspitsmuis en grote bosmuis beschouwd.  

 

Door het rooien van beplanting, het vergraven van de oever/moerasvegetatie en het bouwrijp maken van 

de bouwplaats, worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen van verschillende grondgebonden 

zoogdiersoorten beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als functioneel leefgebied voor 

grondgebonden zoogdieren wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 

- Vergraven oever; 

- Bouwrijp maken bouwplaats; 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

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

op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen duiden. De buitengevel van de loods, die 

weggebroken wordt om een doorgang te maken, wordt niet benut als verblijfplaats door vleermuizen 

omdat potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte achter een windveer, gevelbetimmering, 

vensterluik of loodslab, ontbreekt. In de bomen in het plangebied zijn geen potentiële verblijfplaatsen, 

zoals holen, gaten of holle ruimte achter losse schors, waargenomen. Ook ontbreken potentiële 

verblijfplaatsen, zoals vleermuiskasten, 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, is het aannemelijk dat vleermuizen delen van het 

plangebied benutten als foerageergebied. Vleermuizen foerageren vermoedelijk rond de opgaande bomen 

en struiken en boven de vijver. De ponyweide vormt een weinig geschikt foerageergebied voor 

vleermuizen. Soorten die mogelijk in het plangebied foerageren zijn gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is vrij gering en 

vermoedelijk foerageren alleen vleermuizen in het plangebied die een verblijfplaats bezetten in de directe 

omgeving.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 

aangetast. Bestaande opgaande beplanting wordt gerooid, maar elders in het plangebied wordt nieuwe 

beplanting weer aangelegd. Netto, neemt het areaal opgaande beplanting toe.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  
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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.  

 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 

geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 

geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het veldbezoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarop amfibieën diep weggekropen zitten in de 

winterrustplaats 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, bastaardkikker, 

kleine watersalamander en bruine kikker. Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte vermoedelijk 

als foerageergebied, en waarschijnlijk bezetten voorgenoemde soorten er ook een (winter)rustplaats. De 

vijver lijkt geschikt als voortplantingswater voor de in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten.  

Amfibieën kunnen een winterrustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder bladeren en strooisel 

en in de sliblaag van de vijver. Het plangebied ligt buiten het normale leefgebied van zeldzame 

amfibieënsoorten als heikikker, kamsalamander, boomkikker en rugstreeppad en wordt als een ongeschikte 

habitat beschouwd voor de poelkikker (te besloten).   

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

mogelijk worden (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Door het gedeeltelijk dempen van de vijver 

gaat een deel van het voortplantingsbiotoop verloren en indien de vijver gedempt wordt in het voorjaar, 

worden mogelijk eieren en/of larven verwond of gedood. De functie van het plangebied als functioneel 

leefgebied voor amfibieën wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 

- Bouwrijp maken plangebied; 

- Dempen vijver;  

 

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  

Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest 

of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) of het verwonden/doden van 

vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit 

niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het 

verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus2-februari. 

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

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 

- Vijver (gedeeltelijk) dempen buiten de voortplantingsperiode; 

 

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  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief 

beïnvloed. 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 mogelijke (essentiële) 

vliegroutes3 van vleermuizen in het plangebied. 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 

 

 

 

                                                             
2
 Hout- en holenduiven kunnen tot eind oktober bezette nesten hebben. 

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 grondgebonden zoogdieren verwond 

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

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

een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een 

rust- en voortplantingslocatie’ (of de soort is niet beschermd zoals de mol en bruine rat). De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  

 

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;  

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood, 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield en worden mogelijk eieren en larven 

beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het plangebied voorkomen 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.  

 

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.  

 

In het kader van de zorgplicht, dient voorkomen te worden dat dieren, eieren en larven, onnodig negatief 

beïnvloed worden. Indien een voor de dieren minder schadelijke werkwijze, inrichting of uitvoeringsperiode 

mogelijk is, dient die toegepast te worden. Om te voorkomen dat amfibieën in winterrust verwond, gedood 

of verstoord worden (meestal met de dood tot gevolg), dient het bosplantsoen gerooid te worden en dient 

het terrein bouwrijp gemaakt te worden buiten de winterrustperiode van amfibieën. De meest geschikte 

periode om deze werkzaamheden uit te voeren is april-september. Om te voorkomen dat eieren en larven 

negatief beïnvloed worden, dient de vijver gedempt te worden buiten de voorplantingsperiode. De meest 

geschikte periode om de vijver te dempen is half augustus-september.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen, wel geldt de zorgplicht;  

 

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. 
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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 

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

ruimtelijke ontwikkeling of de soort is 

niet beschermd (mol, bruine rat) 

Geen 

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

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten (niet 

jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 1, 3.1 lid 2. Beplanting rooien en bebouwing 

slopen buiten de 

voortplantingsperiode  

Vogels; bezette nesten (jaarrond 

beschermd) 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Diverse soorten Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop en 

(winter)rustplaats 

Bastaardkikker, gewone 

pad, kleine 

watersalamander, 

bruinekikker   

Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling 

Zorgplicht! 

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.  
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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 functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 

hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden 

zoogdiersoorten er een rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een 

(winter)rust- en voortplantingslocatie. Er zijn in het plangebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn 

geen aanwijzingen gevonden die op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het 

plangebied duiden. Potentieel geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het plangebied.  

In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 

oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 

worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 

beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten. Werkzaamheden moeten daarom afgestemd worden op 

de voortplantingsperiode van vogels. 

Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 

plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 

‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). Door 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 

vogels, amfibieën, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren, niet aangetast.  

 

Het plangebied ligt op ruime afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 

behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 

voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 

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

gebiedsbescherming. 

 

Conclusie  

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

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en 

de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 

gebiedsbescherming. 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. De Wet 

natuurbescherming vormt geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten. In verband 

met de zorgplicht (Art. 1.11 Wnb) dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden te 

worden met de functie van het plangebied als functioneel leefgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

Voorkomen moet worden dat amfibieën in winterrust verstoord, verwond of gedood worden en dat eieren 

en/of larven beschadigd of vernield worden.  

 

  

                                                             
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. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

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

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

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

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

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

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

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

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

Verdrag van Bonn.  

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

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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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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Laagland Archeologie heeft in december 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Vasserdijk te Langeveen. Het 
onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het 
voornemen het plangebied in te richten als bedrijfsterrein. Het bureauonderzoek had tot 
doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal 
onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.7). Op basis van het bureauonderzoek 
geldt een middelhoge verwachting op resten uit het mesolithicum en vroeg/midden-
neolithicum. Resten uit andere perioden worden niet verwacht. 

Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en 
zonodig aan te vullen. Ook hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2). Uit 
het booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Er zijn geen 
archeologische indicatoren of resten van een podzolbodem aangetroffen. 

De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische 
context bevat wordt daarom laag geacht. Op basis van de resultaten van het 
veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het 
plangebied uit te voeren. De implementatie van 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 nieuwe woningen 
aan de Vasserdijk 67 te Langeveen, 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 Vasserdijk in Langeveen, gemeente Tubbergen (OV), zie 
onderstaande afbeelding. 

 

 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied. 

Het plangebied heeft een omvang van 7565 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 Langeveen 

Toponiem Vasserdijk 

Laagland Archeologie 
projectnummer 

LAVA1801 

Datum conceptrapportage 21-12-2018 

Datum definitief rapport  

XY-coördinaten 245840/498157 

245903/498138 

245847/498029 

254909/498031 

Oppervlakte/lengte 
plangebied 

7565 m2 

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

3  2019 april 
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Datering Mesolithicum - Neolithicum 

Complextype nederzetting  

Onderzoeksmeldingsnr 4656686100 

AMK-terrein n.v.t. 

Vondstmeldingsnr. n.v.t. 

Type onderzoek Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - 
verkennende fase 

Opdrachtgever BJZ.nu 

Goedkeuring bevoegde 
overheid 

 

Bevoegde overheid gemeente Tubbergen 

Adviseur namens bevoegde 
overheid 

de heer A. Vissinga 

Beheer documentatie Bibliotheek RCE 
archief Laagland Archeologie vof 

Uitvoerder Laagland Archeologie V.O.F. 
Virulyweg 21F 
7602 RG  Almelo 
06 51 95 35 53 

Projectleider Erwin Brouwer 
erwin.brouwer@laaglandarcheologie.nl 

Tabel 1. Objectgegevens. 

Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland. In de toekomst wordt hier een 
opslagloods gebouwd (zie onderstaande tekening), als uitbreiding op het bestaande 
bedrijfsterrein. 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

26  2019 maart 
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Afbeelding 2. Inrichtingsplan. Het plangebied waar de nieuwbouw plaatsvindt is rood 
omlijnd.  

De loods zal worden gebruikt voor materialenopslag. Op dit moment is er nog geen 
bouwtekening van de loods. 

De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De diepte van de geplande 
verstoring reikt vermoedelijk overwegend niet dieper dan ongeveer 100 cm –mv. 
Rioleringsbuizen kunnen dieper aangelegd worden.  

Op de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart ligt het 
plangebied in zones met een lage en middelhoge verwachting. In het 
bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 is aangegeven dat voor zones met 
een lage en middelhoge verwachting (Waarde- Archeologie 3 en 4) archeologisch 
onderzoek verplicht is indien grondbewerkingen dieper dan 40 cm –mv plaatsvinden 
en een gebied groter dan 5000 m2 omvatten. De omvang van de geplande 
verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals die in het vigerende 
gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven. 

1.5 GEPLANDE VERSTORING 

1.6 GEMEENTELIJK BELEID 
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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)?  

1.7 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 een hoogveenontginningslandschap.1 Op de geomorfologische 
kaart (bijlage 3) is direct ten westen van het plangebied een omvangrijke 
smeltwaterrug aangegeven, ontstaan door glaciale processen tijdens de voorlaatste 
ijstijd (Saalien, 238.000 – 126.000 voor heden). De gemeentelijke archeologische 
verwachtings- en advieskaart is grotendeels gebaseerd op (geherinterpreteerde) 
geomorfologische kaart. Hier is de smeltwaterrug aangegeven als een 
stuwwalhelling. Aangezien de gemeentelijke archeologische kaart het resultaat is van 
een meer gedetailleerde studie van de geomorfologie van het gebied, wordt in dit 
rapport de interpretatie als stuwwal overgenomen. 

Het plangebied ligt in een vlakte van een grondmorene met opgevulde 
smeltwatergeulen. De grondmorene is ontstaan onder het landijs van het Saalien. De 
smeltwatergeulen zijn overwegend gevormd tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 
(116.000 – 11500 voor heden). In die periode was het oppervlak permanent 
bevroren: smelt- en regenwater kon daardoor alleen over het oppervlak afvloeien. 
Het water verzamelde zich daarbij in laagten en sleet daarbij brede dalen uit. Ook de 
grondmorene is gedurende de laatste ijstijd bedekt geraakt met dekzand. De 
smeltwaterdalen werden grotendeels hiermee opgevuld. Het noordelijk deel van het 
plangebied ligt in een zone met dekzandwelvingen. Op basis van geologische 
boringen (bron: DINO-loket.nl) in de omgeving van het plangebied is te rekenen met 
een dekzandpakket van ongeveer 110 cm tot 170 cm dik.  

Uit geraadpleegde paleogeografische kaarten (afbeelding 3) blijkt dat in de loop van 
het Holoceen (11.500 voor heden tot nu) het plangebied met veen bedekt raakte 
tussen 3850 en 2750 voor Chr. Het veen kon zich ontwikkelen tot hoogveen, waarbij 
het onderliggende Pleistocene dekzand uiteindelijk onder een metersdik veenpakket 
kwam te liggen. Op de paleogeografische kaarten is het plangebied vanaf 1500 
veenvrij, liggend op de grens van het veengebied. Het verdwijnen van het hoogveen 
is te wijten aan veenontginningen, die vanaf ongeveer 1000 op steeds grotere schaal 

                                                

1 bron: Bestemmingsplan Buitengebied 2016, bijlage 1 Kaart Landschapstypen. 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
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in Nederland plaatsvonden. Op geraadpleegde historische kaarten is het plangebied 
echter rond 1832 (zie paragraaf 2.4) nog als veengebied aangeduid en ligt de grens 
tussen veengebied en dekzand iets oostelijker. De eerste kadastrale kaart uit 1832 
biedt waarschijnlijk een nauwkeuriger beeld van de toenmalige situatie dan de 
(tamelijk grofmazige) paleogeografische kaarten, zodat wordt aangenomen dat het 
gebied pas na 1832 is verveend. 

 

Afbeelding 3. Paleogeografische ontwikkeling van 9000 – 2750 voor Chr. (naar Vos 
e.a., 2013). 
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Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland, zie bijlage 4) is de stuwwal links van 
het plangebied duidelijk herkenbaar. Het aangrenzende bebouwde terrein ten westen 
is opgehoogd en geëgaliseerd. Ten noorden, oosten en zuiden van het plangebied is 
een onregelmatige vlakte herkenbaar met enkele laagten. Deze morfologie van het 
maaiveld is vaak typerend voor veenontginningsgebieden. Op onderstaande 
detailopname van het AHN is zichtbaar dat het westelijk deel van het plangebied wat 
hoger ligt. Hier lijkt sprake van een weinig gepronoceerde tongvormige opduiking 
vanuit het westen.  

 

Afbeelding 4. Detailopname van het plangebied op het AHN. 

Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een zone met zwak lemige 
veldpodzolgronden van fijn – matig fijn zand. Westelijk – op de wat hogere 
stuwwalgronden – komen grove haarpodzolgronden voor. Veldpodzolgronden 
ontwikkelen zich in relatief vochtige, tamelijk laaggelegen gronden. De ontwatering 
was gedurende een lange periode (hier waarschijnlijk tot circa 3850 – 2750 voor 
Chr.) voldoende om bodemvorming mogelijk te maken.  

Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de 
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied. In het 
onderzoeksgebied is één waarneming geregistreerd. Dit betreft waarneming 13234 
(ongeveer 500 m ten westen van het plangebied) een stenen hamerbijl uit de 
midden-bronstijd. In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn twee 
waarnemingen geregistreerd. In beide gevallen is de exacte vindplaats niet bekend 
(administratief geplaatst). Waarneming 13268 (ongeveer 850 m ten westen van het 
plangebied) betreft de vondst van een vuurstenen bijl uit het midden- of laat-
neolithicum; waarneming 13117 hangt samen met een AMK-terrein (nummer 

2.3 ARCHEOLOGIE 

2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 
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13768), ongeveer 790 m oostelijk, en betreft de vondst van 20 stuks (bewerkt) 
vuursteen uit de periode paleolithicum – bronstijd.  

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 bovengenoemde AMK-terrein 
betreft een terrein van archeologische waarde. De vuursteenartefacten zijn in de 
jaren 60 van de vorige eeuw gevonden en wijzen op een kampement uit het 
Paleolithicum en een nederzetting uit de bronstijd. De vindplaats ligt op een hoge 
dekzandrug. Nadien heeft hier een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden. 
Daarbij zijn geen vondsten aangetroffen, maar wel is gebleken dat de dekzandrug 
een nagenoeg intact bodemprofiel heeft: de B-horizont is overal aanwezig en in de 
meeste boringen is ook een E-horizont. 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart (bijlage 5) ligt het plangebied grotendeels in 
een zone met een lage verwachting op archeologische resten. In het westelijk deel 
en in het noorden komt een zone met een middelmatige verwachting voor alle 
archeologische perioden voor. 

In het onderzoeksgebied binnen een straal van circa 1 km daaromheen zijn geen 
archeologische onderzoeken in Archis3 geregistreerd. Op ongeveer 1 km ten 
zuidoosten heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – 
karterende fase plaatsgevonden (onderzoeksmelding 44513, auteur: Bergman, 
2011). Op basis hiervan worden in het plangebied resten uit de late ijzertijd – 
midden-Romeinse tijd verwacht (middelhoge trefkans). Voor de overige 
archeologische perioden geldt een lage verwachting. Uit het veldonderzoek blijkt dat 
de oorspronkelijke bodem relatief laaggelegen was en niet geschikt voor permanente 
bewoning. Er zijn ook geen archeologische indicatoren aangetroffen. De verwachting 
is daarom bijgesteld naar laag voor alle perioden. Vervolgonderzoek wordt niet 
aanbevolen. 

Op een kaart uit 1648 ligt het plangebied nog in een groot, onontgonnen 
veengebied. Nabije bewoningskernen zoals Sibculo (Sipkelo), Striepe (Strijpe) en 
Geesteren zijn op dekzandopduikingen of stuwwallen gesitueerd. Langeveen staat 
nog niet vermeld op de kaart. Het is als veenkolonie ontstaan in de loop van de 18e 
eeuw.  

2.3.2  GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART 

2.3.3  EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

2.4 HISTORIE 
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Afbeelding 5. Kaart uit 1648 van Nicolaas ten Have. Ligging van het plan- en 
onderzoeksgebied bij benadering. Bron: gisopenbaar.overijssel.nl 

Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)2 is het plangebied en haar omgeving nog 
een onontgonnen veengebied (zie onderstaande afbeelding). Het aangrenzende 
westelijke grondgebied is in gebruik als heide. Blijkens de paleohistorische kaarten 
(paragraaf 2.2) is dit hoger gelegen gebied al voor 1500 voor Chr. niet meer met 
veen bedekt. Een groot deel van het veengebied ten oosten en op de lagere gronden 
in het zuidwesten is in ontginning. Hoewel niet zichtbaar op onderstaande kaart, 
liepen talloze parallel aan elkaar lopende ontginningssloten door deze gebieden.  

 

                                                

2 bron: hisgis.nl. 
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Afbeelding 6. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is blauw omlijnd. Bron: hisgis.nl. 

Op de topografische kaart van 1900 (zie afbeelding 7) is het plangebied al wel 
verveend. Het terrein is gedeeltelijk ingericht als akker en ook in de directe 
omgeving komen talloze kleinschalige akkerontginningen voor temidden van een 
uitgestrekt drassig heideveld. De drassige zones en de opduikingen op onderstaande 
kaart komen goed overeen met de lager en hoger gelegen zones zoals aangegeven 
op het AHN (bijlage 4). Ongeveer 550 m ten oosten stroomde de Itterbeek. 
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Afbeelding 7. Uitsnede uit de topografische kaart van 1900. Bron: topotijdreis.nl. 

Rond 1935 was vrijwel het gehele gebied ontgonnen; de meeste percelen – ook de 
voormalige akker in het plangebied - waren in gebruik als grasland. De Itterbeek is 
rond 1950 in dit gebied amper nog op topografische kaarten herkenbaar; veelal is de 
oude beekloop opgenomen in de talloze verkavelingsslootjes. Rond 1965 is een 
nieuwe, vrijwel geheel gekanaliseerde watergang voor de Itterbeek aangelegd. Op 
de kaart van 1988 zijn veranderingen in het perceel ten westen van het plangebied  
te zien: waarschijnlijk gaat het om een fase waarin het terrein bouwrijp is gemaakt 
voor de latere bebouwing. Op de kaart zijn tevens een aantal lage opduikingen of 
depressies te zien. In het plangebied bevindt zich een dergelijke verhoging (deze is 
ook op het AHN zichtbaar). Ten noorden (hoogtemelding 17,5) is sprake van een 
kleine depressie (ook op het AHN zichtbaar). De huidige bebouwing op het westelijke 
perceel verschijnt op 2010 op de topografische kaart. Ook de wadi tussen plangebied 
en bebouwde zone is van dat jaar. 
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De conclusie wordt gegeven aan de hand van de beantwoording van de 
onderzoeksvragen uit paragraaf 1.7. 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

Het plangebied ligt in een laaggelegen zone, waarbij de ondergrond wordt gevormd 
door een grondmorene, bedekt met dekzand. Direct ten westen van het plangebied ligt 
een (lage) stuwwal. Bodemkundig ligt het terrein in een zone met veldpodzolgronden. 
Tussen 3850 – 2750 voor Chr. tot in de 19e eeuw was het terrein een onontgonnen 
hoogveengebied. Op de gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart 
ligt het noordelijk deel van het plangebied in een zone met dekzandwelvingen – en 
vlakten. Op het AHN is op de betreffende locatie geen welving zichtbaar. 

 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 natuurlijke ondergrond wordt gevormd door een veldpodzolbodem. Tijdens de 
ontginning is de bodem waarschijnlijk verspit en waarschijnlijk is de bovengrond ook 
geploegd, zodat met een verstoord bodemprofiel is te rekenen.   

 
 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 

bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

In het plan- en onderzoeksgebied en de omgeving daarvan zijn een tweetal losse 
vondsten van stenen bijlen bekend (neolithicum en bronstijd). Daarnaast zijn 
vuursteenvondsten bekend, die worden toegeschreven aan nederzettingen uit het 
paleolithicum en de bronstijd.  

 
 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied? 

Oorspronkelijk lag hier een dik veenpakket op, dat pas tussen circa 1832 en 1900 is 
ontgonnen. Het terrein is in historische tijden echter aldoor onbebouwd gebleven. 
Gezien de lage ligging was het terrein vermoedelijk weinig aantrekkelijk voor 
bewoning. Het terrein heeft altijd in het laaggelegen deel van de grens van de 
hooggelegen stuwwalgronden in het westen en de laaggelegen grondmorenevlakten 
in het oosten gelegen. 

 

 

3CONCLUSIE  
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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 de periode voordat het gehele gebied met veen werd bedekt (tussen 3850 en 
2750 voor Chr./ tot het midden-laat-neolithicum) waren de aangrenzende hogere 
gronden in het westen mogelijk een interessante nederzettingslocatie voor 
jagers/verzamelaars.  Echter, meestal  zijn resten van bewoning uit deze periode in 
de onmiddellijke nabijheid van vers water te vinden. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de Itterse beek of een andere waterstroom in deze periode dichter dan 500 m van 
het plangebied liep. De verwachting op resten uit deze periode moet daarom 
middelhoog worden ingeschat. Vanaf het moment dat het plangebied met veen 
bedekt raakte (vanaf 3850 – 2750 voor Chr.) was het terrein ongeschikt voor 
bewoning. Pas met de veenontginningen in de loop van de afgelopen eeuwen kan 
weer menselijke aanwezigheid worden verwacht. Uitgezonderd sporen van 
ontginning en dergelijke zijn op basis van oude kaarten geen sporen uit de nieuwe 
tijd te verwachten.  

Eventuele nederzettingen uit het laat-paleolithicum – vroeg-neolithicum hebben een 
omvang van 50 – 200 m2 (kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). 
Deze resten liggen in de top van de natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het 
maaiveld onder een bouwvoor of eventuele ophogingslaag. De natuurlijke bodem 
wordt hier gevormd door dekzand waarin zich een podzol heeft ontwikkeld. 
Eventuele resten bestaan uit vuursteenstrooiingen en houtskool. Grondsporen anders 
dan ondiepe kuilen met houtskool worden niet verwacht.  

 

 

 

 

 

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 zes verkennende boringen. De 
boringen zijn verspreid over het plangebied gezet. Met uitzondering van de wadi (zie 
afbeelding 4) was het gehele terrein toegankelijk voor booronderzoek. De boringen 
zijn ingemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 2 m en uitgevoerd met een 
Edelmanboor met een diameter van 7 cm of een guts met een diameter van 2 cm. 
De boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische 
indicatoren. Het bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De 
NAP-maaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De 
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de 
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8. 

Boringen 1 tot en 3 zijn in het berkenbosje westelijk van de wadi gezet. De overige 
boringen (4 tot en met 6) zijn in de paardenweide geplaatst. Boring 3 is gestagneerd 
op een diepte van 60 cm –mv. In totaal zijn drie pogingen ondernomen, die telkens 
op circa 60 cm op een ondoordringbare verharding stuitten. 

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? 

 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? 

5VELDONDERZOEK  

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

5.2 VRAAGSTELLING 
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Het typerende bodemprofiel bestaat uit een verstoord pakket van ruim 1 m dik, 
gevolgd door een C-horizont. De dikte van het verstoorde pakket varieert van 45 cm 
(boring 6 in het uiterste noordoostelijke deel van het plangebied) tot 130 cm de 
westelijke helft (boringen 1 en 2). 

Het verstoorde pakket bestaat overwegend uit matig fijn, zwak siltig en matig 
humeus zand. In boring 4 is in het verstoorde pakket een dikke kleilaag aangetroffen 
en in boring 2 is op een diepte van 125 cm –mv een stukje porselein opgeboord. 

De top van de aangetroffen C-horizont bestaat uit matig fijn – matig grof, zwak – 
matig siltig geel/witgrijs zand. In boringen 4, 5 en 6 is ook zeer fijn grind aanwezig 
in de top; naar onder toe neemt het grindgehalte af. 

 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Tevens zijn geen sporen van 
bodemvorming waargenomen. 

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 ondergrond bestaat uit grindhoudend, matig fijn – matig grof en 
zwak tot matig siltig zand. Dit zand is geel/witgrijs van kleur. Het betreft 
periglaciale hellingafspoelingsafzettingen, afkomstig van de nabije stuwwal, 
overwegend afgezet tijdens de laatste ijstijd.  

 Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid 
van natuurlijke en eventuele antropogene bodemhorizonten ter plaatse van het 
plangebied? 

Afgezien van een C-horizont 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)? 

De afdekkende laag bestaat uit een geroerd pakket van 45 tot 130 cm dik. Gelet 
op de overwegend scherpe begrenzingen en de aanwezigheid van een stukje 
porselein op ene diepte van 125 cm gaat het om een recent verstoord pakket. De 
oorspronkelijke Pleistocene top is vermoedelijk geheel opgenomen in het 
verstoorde pakket. Of en in hoeverre sprake was van bodemvorming blijkt niet uit 
het booronderzoek. 

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

Zie hierboven. 

 

6 CONCLUSIE EN 
VERWACHTING  
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Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied 
archeologische sporen bevat zeer klein. De bodem is overwegend tot grote diepte 
verstoord en er zijn geen resten van de oorspronkelijke Pleistocene top (in de vorm 
van bodemhorizonten) aangetroffen. Mogelijk kan het plangebied wel resten van 
(zeer) diepe grondsporen bevatten. Dit kan op basis van booronderzoek niet bepaald 
worden.  

Gezien de lage kans op het aantreffen van archeologisch resten adviseren we geen 
vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied vrij te geven. De implementatie 
van dit advies is  door overgenomen de gemeente Tubbergen, hierin 
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer A. 
Vissinga. 
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden 
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit 
kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog. 
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m.e.r. beoordeling

214      bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen
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1. INLEIDING  
 
Aan de Vasserdijk 67 in Langeveen is het bedrijf Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen gevestigd. 
Dit betreft een houthandel en houtbewerkingsbedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in de toelevering van hout naar 
diverse timmerfabrieken, aannemersbedrijven, zzp’ers en particulieren. Hierbij is het op maat maken van diverse 
materialen, hout en plaat, één van de kerntaken. 
 
In de afgelopen jaren is de vraag naar hout sterk gestegen en gelet op de diversiteit van de klanten en de vraag 
naar verschillende soorten producten is het noodzakelijk om meer voorraad te hebben. Daarom is de eigenaar 
voornemens het bedrijfsperceel te vergroten en daarop een nieuw bedrijfspand te realiseren. De gewenste 
uitbreiding is gesitueerd op de (agrarische) gronden ten oosten van het huidige bedrijfsperceel. 
 
De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een herziening 
van het bestemmingsplan is noodzakelijk. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit 
Milieueffectrapportage noodzakelijk. Voorliggende notitie voorziet hierin. 
 
Eerst wordt een nadere toelichting op de M.e.r.-beoordeling gegeven. 
 
M.e.r.-beoordeling 
 
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in de 
integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 
 

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

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

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

 
Passende beoordeling 
 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan beziet de gemeenteraad in de zogenoemde ‘voortoets’ of een 
passende beoordeling van dat plan moet worden gemaakt. Dit is het geval indien de waarschijnlijkheid of het 
risico bestaat dat het plan – al dan niet in combinatie met andere plannen of projecten – significante gevolgen 
heeft voor één of meerdere Natura 2000-gebieden. Dat risico bestaat volgens het Hof van Justitie van de 
Europese Unie, wanneer deze gevolgen op grond van objectieve gegevens niet op voorhand kunnen worden 
uitgesloten. 
 
Een uitzondering op de verplichting om een passende beoordeling op te stellen is neergelegd in artikel 2.8, lid 1 
Wnb. Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds eerder een 
passende beoordeling is gemaakt, kan ingevolge dat artikel lid een nieuwe passende beoordeling achterwege 
blijven, voor zover deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren omtrent de significante 
gevolgen ervan. De plan-m.e.r. die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan het opstellen van een passende 
beoordeling is in deze situatie ook niet nodig. Feitelijk is er dan al een – nog steeds actuele – passende 
beoordeling aanwezig, die aantoont dat schadelijke effecten als gevolg van het plan zijn uitgesloten. 
 
Significantie 
 
Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De significantie van de 
gevolgen voor een gebied van een plan wordt afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 
2000-gebied. Deze zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. 
Wanneer een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar 

NOTITIE 
Onderwerp: Vormvrije m.e.r.-beoordeling project Vasserdijk 67, Langeveen 

Auteur:  Sander Slijkhuis 

Datum:  maart 2019 (actualisatie maart 2021) 
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brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten. Omgekeerd moet een plan dat de instandhoudingsdoelstellingen 
van het betrokken gebied in gevaar dreigt te brengen, noodzakelijkerwijs worden beschouwd als een plan dat 
significante gevolgen kan hebben. De significantie van de gevolgen moet met name worden beoordeeld in het 
licht van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied waarop het plan betrekking heeft. 
 
In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen, wordt bepaald door 
te bezien of de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt tot een toename van de depositie leiden. Van plannen, 
die ten opzichte van de feitelijke situatie op het referentiemoment geen toename van de stikstofdepositie 
veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de kritische depositiewaarde 
(KDW) wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval hoeft geen 
passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de voortoets blijkt dat de realisatie van de in het plan 
opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een toename van stikstofdepositie op één of meer in het 
kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of door de 
toename van de stikstofdepositie kan worden overschreden, moet de gemeenteraad wel een passende 
beoordeling opstellen. In een passende beoordeling kan als maatregel en onder voorwaarden externe saldering 
worden toegepast. 
 
Zoals uit hoofdstuk 3 van deze notitie blijkt heeft de voorgenomen ontwikkeling geen dusdanige milieugevolgen 
die het opstellen van een passende beoordeling noodzakelijk maken. Van een directe m.e.r.-plicht op basis van 
artikel 7.2a, lid 1 Wm is in voorliggend geval dan ook geen sprake. 
 
 
Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) 
 
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer moet bij initiatieven voor (het wijzigen van) bepaalde 
activiteiten worden beoordeeld of er sprake is van milieueffecten. In gevallen dat een besluit of plan betrekking 
heeft op activiteiten die voorkomen op de C- of D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER) moet 
bepaald worden welke procedure doorlopen moet worden om mogelijke milieueffecten te beoordelen. 
 
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of meerdere 
uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van ‘kaderstellend voor' en voldoet 
het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming 
opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 
 
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 
 
Het uitbreiden van een bedrijfsperceel ten behoeve van een houthandel en houtbewerkingsbedrijf is niet als 
activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 
parkeerterreinen’. De uitbreiding van het bedrijf is, vanwege het feit dat de lijst niet-limitatief is, in beginsel aan te 
merken als een stedelijk ontwikkelingsproject, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. 
De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt: 
 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 
In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer 
en wordt de oppervlakte van 100 hectare niet overschreden. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang 
van het project, wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende oplegnotitie voorziet 
hierin. De notitie zal als bijlage onderdeel gaan uitmaken van het bestemmingsplan. 
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Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
 
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s noemt 
met bijbehorende subcriteria. Hierna is de Selectiecriteria Europese richtlijn opgenomen. 

 
Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 
 
 
Betrokken partijen 
 
Bij het project zijn diverse partijen betrokken, waaronder Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen en de 
gemeente Tubbergen. 
 
Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Tubbergen het bevoegd gezag. 
Daarnaast wordt provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners 

Selectiecriteria Europese richtlijn 
 

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

• de omvang van het project/de activiteit; 
• de cumulatie met andere projecten; 
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• de productie van afvalstoffen; 
• verontreiniging en hinder; 
• risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën. 

 
2. Plaats van de activiteiten 

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

• het bestaande gebruik; 
• de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 

regeneratievermogen ervan; 
• het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de 

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

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

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

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

 
3. Kenmerken van het potentiële effect 

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

• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 
• het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
• de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 
• de waarschijnlijkheid van het effect; 
• de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
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gedurende het proces bij het project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader van het wettelijk 
vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden. 
 
 
Relatie met (nog te nemen) besluiten 
 
Geen relatie met (nog te nemen) besluiten bekend. 
 
 
Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden de kenmerken van het project beschreven. Daarbij komen de omvang en overige 
kenmerken aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de plaats van het plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de kenmerken van het 
potentiële effect. In hoofdstuk 5 is de conclusie opgenomen. 
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2. KENMERKEN VAN DE PROJECTEN  
 
Bij activiteiten met mogelijke significante negatieve milieueffecten moeten de volgende 
aspecten in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• de omvang van het project/de activiteit; 
• de cumulatie met andere projecten; 
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• de productie van afvalstoffen; 
• verontreiniging en hinder; 
• risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën. 

 
 
De omvang van het project/de activiteit 
 
Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen wenst haar bedrijfsperceel te vergroten op gronden ten oosten 
van het bestaande bedrijfsperceel. Op de nieuwe bedrijfsperceelgronden zal circa 4.650 m2 aan 
bedrijfsbebouwing worden gerealiseerd. Om het bestaande bedrijfsperceel en de nieuwe bedrijfsperceelgronden 
te verbinden wordt een brug over de tussenliggende watergang gerealiseerd. Verder zal een nieuwe in- en uitrit 
aangelegd worden om het bedrijfsperceel op de Vasserdijk te kunnen ontsluiten. 
 
In onderstaande afbeelding is een indicatieve inrichtingstekening opgenomen. 

 
Afbeelding 1: Indicatieve inrichting van het projectgebied (Bron: De Erfontwikkelaar) 
 

De cumulatie met andere projecten 
 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen andere (grootschalige) ontwikkelingen bekend die van belang 
kunnen zijn in het kader van voorgenomen ontwikkeling. 
 
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
 
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. Tijdens de 
bouwwerkzaamheden is grondverzet nodig. Het bedrijfsgebouw wordt gerealiseerd met steenachtige materialen, 
staal en hout; grondstoffen die niet bijzonder schaars zijn. Tijdens de gebruiksfase zal gas, elektriciteit en water 
nodig zijn.  
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De productie van afvalstoffen 
 
Tijdens de bouw zal sprake zijn van tijdelijke productie van afvalstoffen. Deze effecten verdwijnen na de 
bouwfase. Tijdens de gebruiksfase komt een beperkte hoeveelheid reguliere afvalstoffen vrij zoals huishoudelijk 
afval, papier en karton. Met het uitbreiden van het bedrijf komen geen nieuwe afvalstromen vrij. De bestaande 
afvalstroom hout wordt beperkt groter. 
 
 
Verontreiniging en hinder 
 
In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en 
naar het projectgebied. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig 
vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 
 
In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten (enige) effecten op het milieu en de omgeving 
plaatsvinden. Zoals in hoofdstuk 4 wordt geconstateerd voldoet het bedrijf aan alle geldende milieuwet- en 
regelgeving en is er geen sprake van een onevenredige aantasting van beschermende natuurgebieden en/of het 
woon- en leefklimaat ter plaatse.  
 
 
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 
 
In dit geval zijn er geen noemenswaardige risico’s. 
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3. PLAATS VAN DE PROJECTEN 

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

• het bestaande gebruik; 
• de relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 

regeneratievermogen ervan; 
• het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de 

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

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

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

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

 
 
Het bestaande gebruik 
 
Het projectgebied ligt aan de rand van de kern Langeveen en grenst aan het bedrijventerrein van diezelfde kern. 
De gronden waar het om gaat zijn op dit moment hoofdzakelijk agrarisch in gebruik. Een klein deel van de 
gronden is in gebruik als groenstrook en als watergang. De gronden zijn momenteel onbebouwd. 
 
 
De relatieve rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen van het gebied, specifiek de kwaliteit en het 
regeneratievermogen ervan 
 
De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen. 
 
 
Het opnamevermogen/de gevoeligheid van het natuurlijk milieu (natuur, ecologie, archeologie en 
cultuurhistorie) 
 
Het betreft een buitenstedelijk gebied. Hieronder wordt per thema ingegaan op mogelijke aanwezige waarden in 
het projectgebied. 
 
Ecologie  
Natuurbank Overijssel heeft in het kader van de voorgenomen ontwikkeling een ecologisch onderzoek1  
uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. 
 
Soortenbescherming 
Het projectgebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuis- 
en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het projectgebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels, bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een 
rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rust- en 
voortplantingslocatie.  
 
Er zijn in het projectgebied geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden die op de 
aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in het projectgebied duiden. Potentieel geschikte 
verblijfplaatsen van vleermuizen ontbreken in het projectgebied. 
 
In het projectgebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Werkzaamheden moeten afgestemd worden op de voortplantingsperiode van vogels. 
 

                                                           
1 Quickscan natuurwaardenonderzoek Vasserdijk 67 Langeveen (Projectnummer en versie: 1782, versie 1,0) 
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Voor de grondgebonden zoogdier- en/of amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
projectgebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het  
‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd). 
 
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties 
in het kader van soortbescherming. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden 
met de functie van het projectgebied als functioneel leefgebied van verschillende amfibieënsoorten. Voorkomen 
moet worden dat amfibieën in winterrust verstoord, verwond of gedood worden en dat eieren en/of larven 
beschadigd of vernield worden. 
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt op ruime afstand van gronden die tot Natura 2000 (Engbertsdijkvenen; 2,6 kilometer) 
behoren. Gelet op de afstand tot de Natura 2000 en de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling kan 
worden gesteld dat er geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 aan de 
orde zijn. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 1150 meter afstand van het 
plangebied. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten zijn lokaal. Hierdoor hebben de voorgenomen 
activiteiten geen negatief effect op gronden die tot het NNN behoren. 
 
Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, 
hebben deze geen negatief effect op (beschermd) natuurgebied. 
 
 
Cultuurhistorie  
In het gebied zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig. Ook in de directe omgeving zijn geen 
cultuurhistorische objecten aanwezig, waarop het plan invloed zou kunnen hebben. 
 
 
Archeologie 
Laagland Archeologie heeft een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek2 in het projectgebied 
uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. 
  
Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van het 
bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting op resten uit het mesolithicum en vroeg/middenneolithicum. 
Resten uit andere perioden worden niet verwacht. 
 
Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. Uit het 
booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren of 
resten van een podzolbodem aangetroffen. 
 
De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat wordt daarom 
laag geacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase; Vasserdijk, Langeveen gemeente Tubbergen (OV) 
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4. KENMERKEN VAN HET POTENTIELE EFFECT 

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

• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 
• het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
• de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 
• de waarschijnlijkheid van het effect; 
• de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 
 
Het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking) 
 
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, geur, water, ecologie, externe veiligheid en stikstof. 
De effecten van de hiervoor genoemde aspecten zijn lokaal van aard. 
 
 
Verkeer 
Voor wat verkeersaspecten is het hier van belang om de verkeersgeneratie te beschouwen. Hiertoe kunnen 
berekeningen worden uitgevoerd op basis van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, artikelnummer 381 
(december 2018)’ van het CROW. Bij het bepalen van de verkeersgeneratie is het van belang om aan te geven 
wat de uitgangspunten voor wat betreft stedelijkheidsgraad en stedelijke zone zijn. In dit geval wordt voor wat 
betreft de gemeente Tubbergen uitgegaan van de stedelijkheidsgraad 'niet stedelijk' en de stedelijke zone 'rest 
bebouwde kom'. 
 
Op de nieuwe bedrijfsgronden wordt een gebouw voor het opslaan van hout gerealiseerd. Een dergelijke 
inrichting is op basis van de CROW-publicatie aan te merken als 'bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief 
(loods, opslag, transportbedrijf)'. Voor 'bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, 
transportbedrijf)' geldt een gemiddelde verkeersgeneratie van 4,8 per 100 m2 bvo. In dit geval is uitsluitend de 
nieuwe bedrijfsbebouwing met een oppervlakte van circa 4.650 m2 van belang. Als de oppervlakte wordt 
vermenigvuldigd met de kengetallen uit de CROW-publicatie dan brengt het nieuwe bedrijfsperceel 223 
verkeersbewegingen per dag met zich mee. 
 
In de werkelijkheid zal er echter sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen. Door het 
vergroten van het bedrijfsperceel ontstaat er ruimte voor uitbreiding van de bedrijfsbebouwing aan de Vasserdijk 
en worden de bedrijfsactiviteiten geconcentreerd op één locatie. Na het realiseren van de nieuwe 
bedrijfsbebouwing worden de huidige gehuurde locaties afgestoten en hoeft er niet meer gependeld te worden 
tussen de verschillende bedrijfslocaties. De interne verkeersbewegingen van het bedrijf nemen door de 
ontwikkeling af. Ook het aantal verkeersbewegingen van derden (klanten en houtleveranciers) zal afnemen, want 
er hoeft maar één locatie te worden bezocht. Derden hoeven niet meer naar andere locaties van het bedrijf te 
rijden. Tot slot wordt opgemerkt dat het aantal werknemers niet zal toenemen. 
 
Het verkeer zal zich, net zoals in de huidige situatie, over de Vasserdijk bewegen en voornamelijk via de 
Hardenbergerweg de Langehaarsweg (N343) bereiken. De Vasserdijk wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
bestemmingsverkeer van de woningen aan de Vasserdijk, Witteweg en Dolleweg en de bedrijven op het 
bedrijventerrein van Langeveen. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Vasserdijk laag. Deze verkeersintensiteit 
zal laag blijven, want de verkeersgeneratie neemt door deze ontwikkeling niet toe. Daarnaast ligt er langs de 
Vasserdijk een vrijliggend fietspad, waardoor het (vracht)verkeer niet kruist met het fietsverkeer. 
 
De nieuwe bedrijfsgronden worden via een nieuwe in- en uitrit op de Vasserdijk ontsloten (zie afbeelding 1). Deze 
in- en uitrit zal, vanwege de ligging en de gekozen landschappelijke maatregelen, overzichtelijk zijn. Aangezien 
de verkeerskundige situatie gelijk blijft, met uitzondering van een extra in- en uitrit, zijn er vanuit verkeerskundig 
oogpunt dan ook geen belemmeringen. 
 
Vanwege de voorgenomen ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen op de Vasserdijk toenemen, maar de 
verkeersveiligheid zal niet in het gedrang komen. Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van 
het aspect verkeer is neutraal. 
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Geluid  
In het projectgebied zijn bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 en tevens een houthandel en 
houtbewerkingsbedrijf toegestaan. Het houtbewerkingsbedrijf betreft in dit geval de zwaarste activiteit van de 
inrichting. Een houtbewerkingsbedrijf wordt op basis van de VNG-uitgave maximaal aangemerkt als een 3.2-
inrichting met een grootste richtafstand (rustige woonwijk) van 100 meter voor geluid. De dichtstbijzijnde 
(bedrijfs)woningen (Vasserdijk 62, 65 en Witteweg 1) liggen op minimaal 100 meter afstand van de nieuwe 
bedrijfsperceelgronden. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden en ter plaatse van de omliggende 
(bedrijfs)woningen is dan ook sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op het aspect geluid is neutraal, aangezien aan de richtafstand 
wordt voldaan. 
 
 
Luchtkwaliteit 
Beoordeeld dient te worden of het effect als gevolg van het project wel of niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de luchtkwaliteit. 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). In de Regeling NIBM is een 
lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in 
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

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

 
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in  
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 
 
Als de voorgenomen ontwikkeling naar aard en schaalgrootte wordt vergeleken met de voorgenoemde 
categorieën kan worden aangenomen dat de voorliggende ontwikkeling ‘niet in betekende mate bijdraagt’ aan de 
luchtverontreiniging. Een verdere toetsing is niet nodig. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit is licht negatief, want er ontstaan iets meer 
verkeersbewegingen (zie ook kopje ‘verkeer’), maar het voldoet aan de normen. 
 
 
Geur 
In voorliggend geval worden er geen geurbelastende objecten gerealiseerd. Het effect van de voorgenomen 
ontwikkeling ten aanzien van geur is neutraal. 
 
 
Ecologie 
Zoals in hoofdstuk 3 vermeld zijn in het projectgebied geen beschermde soorten aanwezig. Mits bezette 
vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader 
van soortbescherming. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de 
functie van het projectgebied als functioneel leefgebied van verschillende amfibieënsoorten. Voorkomen moet 
worden dat amfibieën in winterrust verstoord, verwond of gedood worden en dat eieren en/of larven beschadigd 
of vernield worden. 
 
Het projectgebied ligt op ruime afstand van gronden die tot Natura 2000 (Engbertsdijkvenen; 2,6 kilometer) 
behoren. Gelet op de afstand tot de Natura 2000 en de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling kan 
worden gesteld dat er geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 aan de 
orde zijn. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 1150 meter afstand van het 
plangebied. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten zijn lokaal. Hierdoor hebben de voorgenomen 
activiteiten geen negatief effect op gronden die tot het NNN behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd 
(natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten, hebben deze geen negatief effect op 
(beschermd) natuurgebied. 
 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling ten aanzien van ecologie wordt ingeschaald op neutraal. 
 
 
Externe veiligheid 
Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het effect van de voorgenomen 
ontwikkeling ten aanzien van externe veiligheid is neutraal. 
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Water  
Het projectgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied. Het afvalwater zal worden 
afgevoerd via de gemeentelijke riolering. Van een onevenredige toename aan afvalwater is geen sprake.  
 
Het verhard oppervlak neemt toe met meer dan 6100 m2. Hiervoor dienen compenserende maatregelen genomen 
te worden. Compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van een zaksloot, vijver, wadi’s, 
bodempassage etc.. Hiervoor zijn compenserende maatregelen nodig. Het waterschap hanteert hierbij de 55 mm 
vuistregel. Concreet betekent dit dat 55mm x de toename verhard oppervlak, dit uitgedrukt in kubieke meters, 
ingericht dient te worden voor waterberging. Voor dit plan betekent dit dat circa 335 kubieke meter water 
geborgen moet worden. Dit water kan worden geborgen in bijvoorbeeld een zaksloot, wadi’s, bodempassage, 
(vis)vijver, infiltratiekratten etc. Bovengenoemde uitgangspunten worden bij de verdere planuitwerking in acht 
genomen. 
 
Het effect van de voorgenomen ontwikkeling op de waterhuishouding wordt ingeschaald op neutraal, vanwege 
het feit dat hemelwater door initiatiefnemer afgewikkeld moet worden en het voornemen geen negatieve gevolgen 
heeft voor de waterkwaliteit. 
 
 
Het grensoverschrijdend karakter van het effect 
De effecten hebben geen landsgrensoverschrijdend karakter. 

 
De orde van grootte en de complexiteit van het effect 
De effecten die als gevolg van het plan optreden, zijn beperkt en niet complex. Beperkte effecten ontstaan 
mogelijk ten aanzien van ecologie en water. 
 
 
De waarschijnlijkheid van het effect 
Het optreden van effecten is zeer waarschijnlijk, echter met inbegrip van voorgestelde maatregelen zijn geen 
significante negatieve effecten te verwachten. 
 
 
De duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
Omdat er zoals reeds vermeld geen sprake is van negatieve effecten is dit niet van toepassing. 

 
Cumulatie van effecten met effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten 
In de omgeving van het projectgebied zijn geen (grootschalige) ontwikkelingen gepland/bekend welke in 
vergelijkbare effecten veroorzaken als de voorgenomen ontwikkeling. Cumulatie is daarom niet aan de orde.  
 
 
Maatregelen ter vermindering van potentiële effecten (samenvattend) 
De milieueffecten van de ontwikkeling van het projectgebied kunnen niet geheel worden voorkomen. De mate 
waarin de milieueffecten optreden kan wel gemitigeerd of gecompenseerd worden. De milieueffecten zijn zodanig 
ingeschat dat met uitzondering van het aspect ecologie mitigerende maatregelen niet noodzakelijk worden 
geacht. Compenserende maatregelen zijn alleen noodzakelijk voor het aspect water.  
 
 
Ecologie (mitigerend) 
Tijdens de uitvoering van het voornemen kan flora en fauna hinder ondervinden. Door buiten het broedseizoen te 
werken of maatregelen te treffen binnen het broedseizoen wordt eventuele hinder op natuur zoveel mogelijk 
beperkt. Werkzaamheden die leiden tot het beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. Daarnaast dient bij de uitvoering van de werkzaamheden 
rekening gehouden te worden met de functie van het projectgebied als functioneel leefgebied van verschillende 
amfibieënsoorten. Voorkomen moet worden dat amfibieën in winterrust verstoord, verwond of gedood worden en 
dat eieren en/of larven beschadigd of vernield worden. 
 
 
Water (compenserend) 
Als gevolg van het plan neemt het verhard oppervlak toe. Het hemelwater mag niet worden afgevoerd via het 
gemeentelijk drukriool. Het hemelwater zal door initiatiefnemer in beginsel op eigen terrein opgevangen moeten 
worden. Binnen en rondom het projectgebied is hier voldoende ruimte voor. 
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5.  CONCLUSIE  
 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.  
 
 



Bijlage 7  Besluit vormvrije m.e.r. 
beoordeling
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Hans Oude Hendriksman  
Hout en Bouwmaterialen B.V. 
Vasserdijk 67 
7679 VS  LANGEVEEN 
 

 
Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer  

19 maart 2019 Z-HZ_RMER-2019-000087 
 

Inlichtingen bij Bijlagen   
Team Wabo 

 
  

Onderwerp Datum 
Kennisgeving MER beoordeling 18 juni 2019 
 
 
Geachte heer Oude Hendriksman, 
 
Op 19 maart 2019 hebben wij uw aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in artikel 
7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm), ontvangen voor de uitbreiding van het bedrijfsperceel en 
de realisatie van een nieuw bedrijfspand (Hans Oude Hendriksman Hout en Bouwmaterialen) aan de 
Vasserdijk 67 in Langeveen. Deze is ingediend in verband met de herziening van het bestemmingsplan. 
Uw aanmelding of verzoek tot (vormvrije) mer-beoordeling is geregistreerd onder zaaknummer 
2019-003055. Over de voortgang van de behandeling van uw verzoek delen wij u het volgende mee. 
 
Inleiding 
Gelet op de herziening van het bestemmingsplan is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
Volgens de aanmeldingsnotitie is dit nodig in verband met het genoemde onder D.11.2 ‘De aanleg, 
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra of parkeerterreinen’. Naar onze mening is dit echter nodig in verband het genoemde onder 
D.11.3 ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein’. 
 
Door de beoogde uitbreiding wordt de drempelwaarde uit categorie 11.3 in onderdeel D uit de bijlage 
van het Besluit milieueffectrapportage niet overschreden. 
 
Ondanks dat de drempels niet worden overschreden, moeten wij beoordelen of er sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de voorgenomen activiteit. Dit is bepaald in 
artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage. 
 
Wij hebben deze aanmeldingsnotitie beoordeeld en achten deze – behoudens het genoemde onder 
stikstofdepositie - voldoende, gelet op de verandering. In de aanmeldingsnotitie wordt onder 
stikstofdepositie verwezen naar de PAS. Een kanttekening is daarbij dat de PAS door een uitspraak 
onwettig is verklaard. Gelet echter op het genoemde in de aanmeldingsnotitie – de omvang van de 
ontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000 gebied – zijn wij overigens eveneens van mening dat er 
geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen in dit opzicht. 
 
Onze conclusie is dat er - gelet op de beoordeling van de aanmeldingsnotitie - geen sprake is van 
belangrijke nadelige milieugevolgen. 
 



Besluit ((vormvrije) m.e.r.-beoordeling) 
De geplande wijzigingen hebben geen belangrijke nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 7.17, lid 1 
Wm. Wij hebben daarom besloten dat, ter voorbereiding op het besluit op grond van artikel 2.1 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de gewenste activiteit geen m.e.r.-procedure 
gevolgd hoeft te worden.  
 
Er behoeft geen milieueffectrapportage (m.e.r.) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer te 
worden opgesteld. 
 
 
Bezwaar 
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt deze beoordeling beschouwd 
als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat tenzij deze 
beslissing een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbende kan gedurende 
de periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
van gemeente Tubbergen. Overige belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit 
kenbaar maken in de procedures tegen het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning 
ingevolge de Wabo. 
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
G. Kleijssen 
Teamcoach Fysieke leefomgeving 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen" met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.BUIBPVASSERDIJK67-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 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  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;

1.6  agrarisch gebruik:

het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;

1.7  agrarisch natuurbeheer:

natuurbeheer op landbouwgronden uitgevoerd door boeren gecombineerd met de agrarische bedrijfsvoering;

1.8  bebouwing:

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

1.9  bebouwingspercentage:

een in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten 
hoogste mag worden bebouwd;

1.10  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.11  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorziening.

1.12  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.13  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;
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1.14  bestaand gebouw:

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;

1.15  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.18  bouwen:

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

1.19  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.20  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering; 

1.21  bouwperceel:

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

1.22  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel; 

1.23  bouwvlak:

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

1.24  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.25  containerteelt:

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

1.26  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.27  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.28  detailhandel:

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

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;

1.30  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomaat;

1.31  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, vissen, 
picknicken, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.32  gebouw:

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

1.33  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is;

1.34  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.35  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.36  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee 
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan 
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

1.37  kantoor:

een ruimte of complex dat, door indeling en inrichting is gebouwd en/of geschikt is voor administratie, zakelijke 
of maatschappelijke dienstverlening;

1.38  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;

1.39  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.40  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied;

1.41  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;
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1.42  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied;

1.43  nutsvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.44  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.45  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.46  prostitutie:

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

1.47  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.48  relatie:

één bouw- of bestemmingsvlak vormend;

1.49  risicovolle inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare object;

1.50  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische aard 
plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, 
(raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.51  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.52  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;

1.53  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.54  vuurwerkbedrijf:

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in vuurwerk, niet 
bedoeld de periodieke verkoop in consumentenvuurwerk c.q. de opslag van vuurwerk en/of de daarvoor 
benodigde stoffen;
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1.55  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor 
infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en 
(secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;

1.56  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.57  woning

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de 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;

2.4  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;

2.5  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 terrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.

2.7  ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, 
liftkokers, lichtkappen, zonnepanelen en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding 
van bouw c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.8  maatvoering:

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (°).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 1

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische 

waarden;
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte opgaand 

groen en groenvoorzieningen. De beplanting bestaat uit inheemse soorten conform het in Bijlage 2 
opgenomen Inrichtingsplan;

met daaraan ondergeschikt:

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
e. groenvoorzieningen;
f. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
g. hobbymatig agrarisch gebruik;
h. nutsvoorzieningen;
i. extensief dagrecreatief medegebruik;
j. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
k. fiets- en wandelpaden;
l. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;

met de daarbijbehorende:

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zijn gebouwen en overkappingen niet toegestaan.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen;
b. er zullen geen pomphuisjes en waterbassins worden gebouwd;
c. er zullen geen paardrijbakken worden gebouwd;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder terreinafscheidingen, mag ten 

hoogste 2,5 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;

b. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
c. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak anders dan waarvoor onherroepelijke 

planologische medewerking is verleend.
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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 van bomen en/of houtgewas die onderdeel uitmaken van een houtopstand die een 
zelfstandige eenheid vormt groter dan 10 are of meer dan 20 bomen in een rijbeplanting;

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 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/of beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;

het vellen van bomen of houtopstanden zoals benoemd in de Wet natuurbescherming artikel 4.1;

b. het normale agrarische gebruik betreffen;
c. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden ten behoeve van kavelaansluiting tot een maximale 

breedte van een kavelaansluiting van 5 m.
d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. dienen ter uitvoering van het in Bijlage 2 opgenomen Inrichtingsplan.

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.

240      bestemmingsplan Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen



Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houthandel en houtbewerkingsbedrijf 1', 
bedrijven genoemd in de in Bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 en 
tevens een houthandel en houtbewerkingsbedrijf;

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - houthandel en houtbewerkingsbedrijf 2', 
uitsluitend een houthandel en houtbewerkingsbedrijf;

c. ter plaatse van de aanduiding 'relatie' met elkaar verbonden bestemmingsvlakken, worden bij de toepassing 
van deze regels gezien als één bestemmingsvlak, waarbinnen de uitoefening van maximaal één bedrijf is 
toegestaan;

met daaraan ondergeschikt:

d. niet-zelfstandige kantoren ten behoeve van de in lid 4.1 onder a toegestane bedrijvigheid;
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
h. parkeervoorzieningen;
i. wegen en paden;
j. kunstwerken;
k. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

a. op de voor 'Bedrijf' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming 
is met het bepaalde in lid 4.1;

b. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag.

4.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ten 

hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 

bouwhoogte van bedrijfsgebouwen ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag het bebouwingspercentage ten 

hoogste de aangegeven bebouwingspercentage bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

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

b. de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties mag ten hoogste 8 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.
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4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in lid 4.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijven, die niet zijn genoemd in lid 4.1 of de in Bijlage 1 
opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b. het gebruiken van de gronden en bouwwerken ter plaatse van de bestemmingsvlakken 'Bedrijf' die via een 
relatieteken zijn verbonden voor meer dan één bedrijf;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een horecabedrijf;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van wonen;
e. inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken als zelfstandig kantoor;
g. buitenopslag op gronden als bedoeld in artikel 4.1 ten behoeve van detailhandelsactiviteiten en buitenopslag 

voor de voorgevel van de op het bouwperceel aanwezige hoofdgebouw dan wel achter de voorgevelrooilijn 
indien het bouwperceel niet bebouwd is.

4.4.2  Detailhandel

Detailhandel is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde, bewerkte of 
herstelde goederen.

4.4.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 4.4.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting' overeenkomstig de in 'Bedrijf' opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen in de 
bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Groen' zoals aangeduid met de nummer 5, 6 en 8 op het in Bijlage 2 
opgenomen Inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting' overeenkomstig de in 'Bedrijf' opgenomen 
bestemmingsomschrijving worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 2 jaar na het onherroepelijk 
worden van dit bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen die zijn aangeduide met de nummers 5, 6 en 8 op het in Bijlage 2 opgenomen 
Inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Bedrijven in aard gelijkgesteld

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 en lid 
4.4.1 onder a, teneinde een bedrijf toe te staan die niet worden genoemd in de in Bijlage 1 opgenomen Staat 
van Bedrijfsactiviteiten en die qua aard en omvang en invloed op het milieu en de omgeving gelijk te stellen zijn 
met bedrijven in de ter plaatse toegelaten categorie mits:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

b. het gaat om een bedrijf die niet is genoemd in de in Bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, 
maar die qua milieubelasting gelijkwaardig is aan de bedrijven die wel worden genoemd en ter plaatse 
toegestaan zijn;

c. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
d. het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. 

4.5.2  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder 4.4.3 indien in plaats van de 
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in het in Bijlage 2 opgenomen Inrichtingsplan andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in het Inrichtingsplan opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke 
waarden waarvoor de in het genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
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b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
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Artikel 5  Groen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. afschermende beplanting en bebossing;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte opgaand 

groen en groenvoorzieningen. De beplanting bestaat uit inheemse soorten conform het in Bijlage 2 
opgenomen Inrichtingsplan;

c. wegen en kunstwerken ter plaatse van de aanduiding 'weg' ter verbinding van de aangrenzende 
bedrijfspercelen;

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 
hemelwater;

met daaraan ondergeschikt;

e. wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zijn gebouwen en overkappingen niet toegestaan.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen kunstwerken, mag ten 
hoogste 2,5 m bedragen.

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Niet strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 9.1 in ieder geval niet gerekend:

a. het verwijderen van terrein afschermende beplanting en bebossing, uitsluitend op de wijze van normaal 
onderhoud.

5.4  Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1  Verwijderen afschermende beplanting

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.3.1 in die zin dat terrein 
afschermende beplanting wordt verwijderd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
landschappelijke, de natuurlijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Bouwen

Op de tot 'Waarde - Archeologie' bestemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de andere 
bestemmingen is bepaald, geen bouwwerken worden gebouwd.

6.2.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in sublid 6.2.1 is niet van toepassing op:

a. bouwwerken en -projecten met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, waarbij de bodem niet op een 
grotere diepte dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord;

b. bouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend en waarbij een 
rapport is overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld.

6.3  Afwijken van de bouwregels

6.3.1  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 voor 
het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 
archeologische waarden van het gebied.

6.3.2  Afwegingskader

Een in sublid 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

a. daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen bezwaar bestaat, hetgeen 
kan blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden, die blijkens de aanvraag 
(zullen) worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld;

b. uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het toestaan 
van de afwijking zullen worden verstoord, waarbij een of meerdere van de volgende voorwaarden kunnen 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

6.3.3  Uitzonderingen

In afwijking van het bepaalde in sublid 6.3.1 kan een vergunning worden verleend indien op basis van aanvullend 
en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige 
archeologische relicten aanwezig zijn.

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

6.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 6.1 bedoelde gronden de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen en verbreden van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het 

aanbrengen van drainage;
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d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;

e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het rooien 
van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd.

6.4.2  Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 6.4.1 is niet vereist voor:

a. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van 
dit plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan 
wel verleende vergunning;

c. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die de archeologische waarden niet onevenredig 
aantasten, hetgeen kan blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden, die 
blijkens de aanvraag (zullen) worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld;

d. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, en 
waarbij dit niet leidt tot het verstoren van de bodem tot dieper dan 0,4 m;

e. werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de 
Erfgoedwet nodig is.

6.4.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 6.4.1 kan slechts worden verleend indien door de werken en/of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische 
waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  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 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, bebouwingspercentage, 
inhoud en/of afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van met vergunning tot stand gekomen 
bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is 
voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, 
bebouwingspercentage, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal 
toegestaan.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting, een erotisch getinte 

vermaaksfunctie en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.

10.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

10.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

10.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten 
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeren en laden/lossen

11.1.1  Parkeergelegenheid

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van gronden zodanig met plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid voor auto's 
wordt gerealiseerd. Dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren' en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode 
wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

11.1.2  Afmetingen parkeerplaatsen

De in het eerste lid 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:

a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2,50 meter bij 5,00 meter in geval van haaks 
en gestoken parkeren en 2,00 meter bij 5,50 meter bij langs parkeren bedragen;

b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte 
niet in de lengterichting aan een trottoir grenst, ten minste 3,50 meter bij 5,00 meter bedragen.

11.1.3  Laden en lossen

Indien het gebruik van een terrein of de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn 
voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

11.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in het eerste en het derde lid:

a. indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 

voorzien.

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de afmetingen 
in het tweede lid indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

11.1.5  Specifieke gebruiksregel

Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in het eerste en derde lid dienen na de realisering in stand te worden 
gehouden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1  

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, 
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag 

van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 
bouwwerk is teniet gegaan.

12.1.2  

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

12.1.3  

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

12.2.1  

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2  

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 
en omvang wordt verkleind.

12.2.3  

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.2.4  

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Vasserdijk 67 Langeveen' 
van de gemeente Tubbergen.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Staat van 
Bedrijfsactiviteiten
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                     

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk:                     

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                     

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

  
                      

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                     

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

  
                      

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                     

581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 



182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 

  
                      

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                     

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

  
                      

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN                     

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                     

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 

  
                      

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH.                     

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

 
26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                     

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

  
                      

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.                     

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 

  
                      

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                     

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                     

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 



35 D0 Gasdistributiebedrijven:                     

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 
en C 0 0 30 C   10   30   2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                     

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                     

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                     

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 

  
                      

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                     

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

  
                      

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

451, 452, 454   
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

  
                      

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 

4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                     

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 

46735 4 zand en grind:                     



46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                     

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 

466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30     0   30   2 

  
                      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                     

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

  
                      

49 - VERVOER OVER LAND                     

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 

  
                      

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                     

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 

52 -                       

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                     

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10   30   2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 

  
                      

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

61 B0 zendinstallaties:                     

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 

  
                      

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                     

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 



  
                      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                     

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 

  
                      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                     

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

  
                      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                     

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 

  
                      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

  
                      

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

  
                      

84 - 
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                     

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

85 - ONDERWIJS                     

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 

  
                      



86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                     

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10     0   10   1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30     0   30   2 

  
                      

94 - DIVERSE ORGANISATIES                     

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C   0   30 D 2 

  
                      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:                     

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 
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