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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Op een ongenummerde locatie aan de Hagweg te Albergen, in het buitengebied van de gemeente Tubbergen 
bevindt zich een agrarisch perceel. Ter plaatse zijn twee mestsilo's aanwezig. De mestsilo's zijn niet meer in 
gebruik en beginnen daardoor te vervallen.

Initiatiefnemer is voornemens om de mestsilo's, met een totale oppervlakte van 761 m2 te slopen en ter 
compensatie een nieuwe woning te bouwen in het kader van de Rood voor Rood regeling. Een bouwrecht in het 
kader van de Rood voor Rood regeling kan echter worden verkregen door de sloop van minimaal 1.000 m2 aan 
landschapsontsierende bebouwing.

Hiertoe wordt er op een ongenummerde locatie aan de Looleeweg een ontsierende veldschuur gesloopt. De 
oppervlakte van deze schuur bedraagt 320 m2, waarmee de totale te slopen oppervlakte 1.081 m2 bedraagt, 
waardoor het bouwrecht voor de compensatiewoning ontstaat.

Samengevat bestaat de ontwikkeling uit:

Het slopen van 761 m2 aan landschapsontsierende bebouwing aan de Hagweg te Albergen;
Het slopen van 320 m2 aan landschapsontsierende bebouwing aan de Looleeweg te Albergen;
Het realiseren van één compensatiewoning met bijgebouw aan de Hagweg te Albergen;
Het landschappelijk inpassen van het nieuwe woonerf aan de Hagweg te Albergen.

Op basis van het geldende bestemmingsplan “Tubbergen Buitengebied 2016” is het niet mogelijk om ter plaatse 
een compensatiewoning te realiseren. Om voorliggend voornemen mogelijk te maken is een 
bestemmingsplanherziening vereist. Hierbij wordt enerzijds ter plaatse van de Hagweg een woonbestemming 
opgenomen. Anderzijds wordt ter plaatse van de Looleeweg de terugbouwmogelijkheden van de veldschuur 
uitgesloten.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridisch-planologische kader en toont aan dat de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is met 'een goede ruimtelijke ordening' en vanuit 
ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Tubbergen en bestaat uit een tweetal locaties. In de 
afbeeldingen 1.1 en 1.2 is de ligging van deze locaties ten opzichte van de nabij gelegen kern en de directe 
omgeving indicatief weergegeven.
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Afbeelding 1.1  Ligging locaties plangebied in de ruimere omgeving (Bron: PDOK)

Afbeelding 1.2  Ligging locaties plangebied tot de directe omgeving (Bron: PDOK)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong" bestaat uit de volgende stukken:

verbeelding (NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-VG01) en een renvooi; 
regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. 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 en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.
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1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Ter plaatse van beide locaties gelden de bestemmingsplannen "Tubbergen Buitengebied 2016" (vastgesteld op 
23 mei 2016), het facetbestemmingsplan "Parkeren Tubbergen" (vastgesteld op 28 mei 2018) en het 
bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016 Veegplan" (vastgesteld op 15 december 2020). In dit geval is 
met name het bestemmingsplan "Tubbergen Buitengebied 2016" relevant.

1.4.1.1  Hagweg ong.

Ter plaatse van deze locatie geldt de bestemming 'Agrarisch - 1', waarbij specifiek de functieaanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - mestopslag' is opgenomen. Tevens geldt voor de gehele locatie de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Tot slot geldt voor een zeer klein deel de dubbelbestemming 
'Leiding - Riool'.

In afbeelding 1.3 is een uitsnede van de verbeelding weergegeven.

Afbeelding 1.3 Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Gronden met de bestemming 'Agrarisch - 1' zijn met name bestemd voor het agrarische gebruik. In dit geval is 
er geen bouwvlak aanwezig, waardoor gebouwen niet zijn toegestaan, met uitzondering van gebouwen voor 
mestopslag. Deze gebouwen mogen ten hoogste 15 meter bedragen.

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' is opgenomen ter bescherming van de te verwachten 
archeologische waarden.

Tot slot is de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' opgenomen ter bescherming van de rioolpersleiding en het 
onderhoud en beheer daarvan.

1.4.1.2  Looleeweg ong.

Ter plaatse van deze locatie geldt de bestemming 'Agrarisch 1'. Daarnaast gelden de dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduidingen 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' en 
'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied'.
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In afbeelding 1.4 is een uitsnede van de verbeelding weergegeven.

Afbeelding 1.4 Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Gronden met een agrarische bestemming zijn met name bestemd voor het agrarische gebruik. Er zijn geen 
gebouwen toegestaan, met uitzondering van bestaande veldschuren, waar in dit geval sprake van is. Voor de 
veldschuur gelden de bestaande inhoud, goot- en bouwhoogte.

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' is opgenomen ter bescherming van de te verwachten 
archeologische waarden. 

Gronden met de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' zijn mede bestemd 
voor de ontwikkeling van de landbouw, waarbij het belang van de landbouw bovengeschikt is aan andere 
belangen. Overige functies (onder andere natuur en landschap, recreatie en toerisme en wonen) kunnen zich in 
deze gebieden ontwikkelen, mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling van 
bestaande of inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven.

De voor 'vrijwaringszone - radarverstoringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden 
van een goed radarbeeld van het luchtruim. Er zijn aanvullende bouwregels opgenomen voor bouwhoogte van 
gebouwen.

1.4.2  Strijdigheid

Het realiseren van een woning aan de Hagweg is strijdig, aangezien de bouw- en gebruiksregels binnen de 
agrarische bestemming niet aanwezig zijn. 

Ten aanzien van de Looleeweg geldt dat bestaande veldschuren toegestaan zijn. Onder 'bestaand' wordt 
verstaan: aanwezig op het moment van het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Aangezien de schuur 
nog aanwezig is wanneer onderhavig bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan de schuur formeel na sloop 
herbouwd worden. Om dit te voorkomen, dient deze locatie mee te worden genomen, waarbij middels specifieke 
bepalingen de sloop en herbouwmogelijkheden uitgesloten worden.

In dit bestemmingsplan wordt het gewenste voornemen mogelijk gemaakt, waarbij wordt aangetoond dat het 
voornemen in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
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1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in Hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. 
Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving van de gewenste ontwikkeling. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het 
beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen beschreven. 
In Hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue en Hoofdstuk 6 gaat in op de 
wateraspecten. In Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische 
aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid. Tot slot gaat Hoofdstuk 9 in op het 
vooroverleg.
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

2.1  Algemeen
Zoals reeds vermeld bestaat het plangebied uit een tweetal locaties in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen. In de volgende paragrafen wordt afzonderlijk op de huidige situatie ter plaatse van deze locaties 
ingegaan.

2.2  Hagweg ong.
De locatie aan de Hagweg ong. betreft het perceel van een mestopslag. Ter plaatse staan twee mestsilo's. 
Rondom de mestsilo's staan enkele bomen. De mestsilo's zijn te bereiken via een verhard pad. Het overige deel 
van de locatie is in gebruik als grasland. In afbeelding 2.1 en 2.2 zijn achtereenvolgens een luchtfoto en een 
straatbeeld opgenomen.

Afbeelding 2.1 Luchtfoto situatie Hagweg (Bron: PDOK)
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Afbeelding 2.2     Staatbeeld Hagweg (google streetview) 

2.3  Looleeweg ong.
Op het ongenummerde perceel aan de Looleeweg staat een veldschuur. Het betreft een reeds in verval zijnde 
schuur, voorzien van asbestplaten. De schuur wordt momenteel gebruikt als opslaglocatie. In afbeelding 2.3 en 
2.4 zijn achtereenvolgens een luchtfoto en een weergave van de betreffende schuur weergegeven. 

Afbeelding 2.3 Luchtfoto situatie Looleeweg (Bron: PDOK)

Afbeelding 2.4 Foto's situatie Looleeweg (Bron: Natuurbank Overijssel)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Gewenste ontwikkeling

3.1.1  Aanleiding

Zoals reeds omschreven is het wenselijk om aan de Hagweg een vrijstaande woning met bijgebouw te 
realiseren in het kader van de Rood voor Rood regeling. Ter compensatie zullen de twee mestsilo's ter plaatse 
en de veldschuur aan de Looleeweg worden gesloopt. Zoals aangegeven bedraagt de sloop aan de Hagweg 761 
m2 en aan de Looleeweg 320 m2. 

De nieuwe woning zal voldoen aan de voorwaarden van het Rood voor Rood beleid. Dit betekent dat de woning 
een inhoud krijgt van maximaal 1.000 m3 en een bijgebouw van maximaal 100 m2. De goot- en bouwhoogte van 
de woning bedragen maximaal 4 en 9 meter. Voor het bijgebouw is dit 3 meter voor de goothoogte en geldt een 
bouwhoogte die 1 m lager is dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw.

Een andere voorwaarde van het Rood voor Rood beleid is dat de kavel landschappelijk wordt ingepast. Hiertoe is 
een ruimtelijk kwaliteitsplan gemaakt. Het volledige plan is als Bijlage 1 opgenomen. In de volgende paragraaf 
wordt het plan toegelicht.

3.1.2  Landschappelijke inpassing

3.1.2.1  Hagweg ong.

Gekozen is voor een woning (A op tekening) en schuur (B) met een verstrooide opzet. Daarbij wordt nadrukkelijk 
verbinding gezocht met het kampenlandschap. Een landschap dat juist bekend staat vanwege de onregelmatige 
en verspreid liggende bebouwing dat veelal op een verstrooide manier is opgezet. Het omliggende 
ontginningslandschap is formeler en kent daardoor ook strakkere erven. Daar is nadrukkelijk niet voor gekozen. 
Het erf wordt dicht aan de Hagweg geprojecteerd om te voorkomen dat het erf te nadrukkelijk in het (open) 
landschap aanwezig is zoals dat bij de mestsilo nu wel het geval is. Ten opzichte van de huidige situatie neemt 
het bebouwde oppervlak duidelijk af.

De verharding (C op tekening) en dus het functionele aspect bevindt zich tussen de woning, de schuur en de 
Hagweg. Daarbij worden er meerdere bomen aangeplant (J) om een robuuste verbinding te hebben met de 
landschappelijke drager langs de Hagweg. De locatie ligt gelegen op een kamp (eenmansesje). De mestsilo staat 
nu nagenoeg op het hoogste punt van deze kamp. Deze kamp wordt hersteld door grond toe te voegen.

Verder wordt een haag (H) ten behoeve van wat privacy en een struweelhaag (L) ter afbakening van het erf in 
combinatie met een solitaire boom die in de toekomst een beeldbepalende waarde gaat verkrijgen. Aan de 
zuidzijde van het perceel worden zonnepanelen aangebracht om aan de vereisten voor woningbouw te kunnen 
voldoen. Gekozen wordt voor een zeer vlakke opstelling waardoor geen verdere inpassing nodig is.

In afbeelding 3.1 is een uitsnede van het plan opgenomen.
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Afbeelding 3.1 Ruimtelijk kwaliteitsplan Hagweg ong. (Bron: N+L Landschapsontwikkelaars)

3.1.2.2  Looleeweg ong.

Om aan de rood voor rood verplichting van 1000 m2 sloopmeters te kunnen voldoen wordt gebruik gemaakt van 
een veldschuur aan de Looleeweg. De schuur is 320 m2 groot en wordt volledig gesaneerd. Na het doorlopen van 
de rood voor rood regeling is er op deze locatie geen sprake meer van bebouwing en/of de mogelijkheid 
daartoe. De schuur (A op tekening) wordt gesaneerd waarbij de huidige situatie ongewijzigd blijft. Na sanering 
wordt het ingericht als weiland. In afbeelding 3.2 is een uitsnede van de gewenste situatie weergegeven.
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Afbeelding 3.2   Ruimtelijk kwaliteitsplan Looleeweg ong. (Bron: N+L Landschapsontwikkelaars)

3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat als gevolg van een nieuwe ontwikkeling. De gemeente hanteert voor het bepalen 
van de parkeerbehoefte de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018', echter wordt hierin voor het buitengebied 
verwezen naar de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. Op 
basis van deze publicatie kan eveneens de verkeersgeneratie worden bepaald.

In voorliggend geval is sprake van de volgende uitgangspunten: 

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Tubbergen (Bron: CBS Statline); 
Stedelijke zone: buitengebied.

3.2.2  Hagweg ong.

3.2.2.1  Algemeen

In voorliggend geval wordt een woning gerealiseerd aan de Hagweg ong. Dit leidt tot een stijging van de 
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie ter plaatse.

Naast de reeds vermelde uitgangspunten worden voor het berekenen van de extra parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie de volgende uitgangspunten gehanteerd op basis van de CROW publicatie:

Functie: wonen, koop, vrijstaand; 
Parkeerbehoefte (per woning): minimaal 2,0 en maximaal 2,8; 
Verkeersgeneratie (per woning): minimaal 7,8 en maximaal 8,6 per etmaal.
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3.2.2.2  Parkeren

Het parkeren ten behoeve van de compensatiewoning vindt plaats op eigen erf. Voor de compensatiewoning 
geldt op basis van de publicatie van het CROW een toename van de parkeerbehoefte van afgerond 3 auto's. Ter 
plaatse van het nieuwe erf is voldoende ruimte aanwezig om hierin te voorzien. In afbeelding 3.1 is dit reeds 
weergegeven. Daarnaast is in de regels van voorliggend bestemmingsplan bepaald dat het gewenste gebruik van 
de gronden alleen is toegestaan, wanneer in deze parkeerbehoefte wordt voorzien.

Voor wat betreft de parkeerbehoefte zijn dan ook geen bezwaren tegen de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

3.2.2.3  Verkeer

Als gevolg van de realisatie van de compensatiewoning geldt op basis van de publicatie van het CROW een 
toename van de verkeersgeneratie van afgerond 8 tot 9 verkeersbewegingen per etmaal.

De Hagweg kan de beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen zonder problemen opvangen.

Voor wat betreft de verkeersgeneratie zijn dan ook eveneens geen bezwaren tegen de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling.

3.2.3  Looleeweg ong.

Ter plaatse van deze locatie gaat het om de sloop van een schuur. Feitelijk treden er geen veranderingen op. De 
schuur genereert op dit moment reeds geen verkeersgeneratie of parkeerbehoefte. Sloop van de schuur 
verandert dit niet.

3.2.4  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald in de verbeelding en in de regels.

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 de leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen 
worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam 
perspectief voor de leefomgeving. Dit is nodig om de opgenomen 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  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR (voorganger 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.

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. 
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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 van het initiatief aan de uitgangspunten van het rijksbeleid

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de NOVI. 

Wat de “Ladder voor duurzame verstedelijking” betreft is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van belang. Hierin is uitgesproken dat met de realisatie van 11 woningen niet wordt voorzien 
in een woningbouwlocatie of andere stedelijk ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (ABRS 16 september 2015, 201501297/1/R4). 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een woning op basis van het gemeentelijke Rood 
voor Rood beleid. Gelet op de hiervoor genoemde uitspraak van de Afdeling is in voorliggend geval dan ook geen 
sprake van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

Geconcludeerd wordt dat geen verdere toetsing plaats hoeft te vinden aan de “Ladder voor duurzame 
verstedelijking” en dat het initiatief voldoet aan het rijksbeleid.

4.2  Provinciaal beleid
In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. Op 13 november 
2019 hebben Provinciale Staten van Overijssel de Actualisatie Omgevingsvisie 2018/2019 van de Omgevingsvisie 
Overijssel 'Beken Kleur' en de bijbehorende Actualisatie Omgevingsverordening 2018/2019 van de 
Omgevingsverordening Overijssel vastgesteld. Op 1 december 2019 zijn deze in werking getreden.

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 toekomst vaste groei 
van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. 
Enkele centrale ambities van de provincie: 

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

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.
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4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

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

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

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

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

In afbeelding 4.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 

Afbeelding 4.1   Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.3.1  Of- generieke beleidskeuzes

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidskeuzes 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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4.2.3.2  Waar- ontwikkelingsperspectieven

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

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat 
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.

4.2.3.3  Hoe- gebiedskenmerken

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

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

4.2.3.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

4.2.3.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'generieke beleidskeuzes' blijkt dat de artikelen 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit)m 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene omgeving) en 2.2.2 (Realisatie 
nieuwe woningen) van de Omgevingsverordening Overijssel van belang zijn. 

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving voorzien uitsluitend in ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag 
door bouwen en verharden leggen anders dan de uitleg van steden en dorpen wanneer aannemelijk is gemaakt:

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening

Voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van één woning in het kader van een Rood voor Rood project. Per 
saldo is er geen sprake van een toename van ruimtebeslag, maar juist van een afname doordat er een 
meervoud aan landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. Samenvattend wordt geconcludeerd dat wordt 
voldaan aan de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

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

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

2. In het kader van 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 
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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.

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

Toetsing van het initiatief aan de artikelen 2.1.5 van de Omgevingsverordening

De ontwikkeling voorziet in een toename van de ruimtelijke kwaliteit, door sloop van ontsierende bebouwing en 
de landschappelijke inpassing van de nieuwe situatie. Tevens wordt gesteld dat de ontwikkeling past binnen het 
ontwikkelingsperspectief, voldoet aan het uitvoeringsmodel en aan de provinciale vier-lagen benadering. In 
komende subparagrafen wordt daar nader op ingegaan. Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende 
mate rekening is gehouden met het gestelde in artikel 2.1.5. 

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 de artikel 2.1.6 van de Omgevingsverordening

De uitvoering van het gemeentelijke Rood voor Rood beleid vloeit in feite voort uit artikel 2.1.6 van de provinciale 
verordening, het voornemen voldoet aan het Rood voor Rood beleid (zie hiervoor ook paragraaf 4.3.2 van deze 
toelichting) waardoor voldaan wordt aan artikel 2.1.6.

De nieuwe woning aan de Hagweg wordt landschappelijk ingepast (zie ook bijlage 1 bij deze toelichting). Ook dit 
draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Het voornemen is in overeenstemming met het artikel 
2.1.6 (lid 1).

Artikel 2.2.2, lid 1 Realisatie nieuwe woningen

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 lid 1 van de Omgevingsverordening Overijssel

Voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van een compensatiewoning in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen. De woning voldoet aan de kwalitatieve behoefte in de markt en wordt gebouwd voor de lokale 
(eigen) behoefte. Daarom is voorliggend bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.2.2 uit de 
Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.3.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

Zoals vermeld wordt ter plaatse van de Hagweg ong. een compensatie woning gerealiseerd (bouwlocatie). 

Op basis van de ontwikkelingsperspectievenkaart van de provincie Overijssel zijn beide locaties aangemerkt als 
'Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap' (zie afbeelding 4.2).
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Afbeelding 4.2 Uitsnede overzichtskaart ontwikkelingsperspectieven (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. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie 
Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de 
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

Toetsing van het initiatief aan het Ontwikkelingsperspectief

De compensatiewoning aan de Hagweg beperkt de omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering (zie 
paragraaf 5.5 en 5.6). Daarnaast is de functie wonen passend binnen het mixlandschap. Met het voornemen 
wordt bijgedragen aan de ambities in het kader van een zichtbaar en beleefbaar mooi landschap en de sterke 
ruimtelijke identiteiten, zo blijkt onder meer uit paragraaf 3.1 en bijlage 1 bij deze toelichting.

Ook de sloop van de landschapsontsierende schuur aan de Looleeweg zorgt voor een vergroting van de 
ruimtelijke kwaliteit, doordat de ontsierende bebouwing verdwijnt en de locatie in agrarisch gebruik genomen 
wordt, conform omliggende gronden.

Voorliggende ontwikkeling betreft dan ook een kleinschalige ontwikkeling in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen, die bijdraagt aan de ambities van het geldende ontwikkelingsperspectief.

4.2.3.4.3  Hoe - 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. In dit geval wordt enkel ingegaan op de situatie ter plaatse van de bouwlocatie.

De 'Stedelijke laag' wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, aangezien hiervoor ter plaatse van de 
bouwlocatie geen specifieke eigenschappen gelden.

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.

Beide locaties zijn op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met 'Dekzandvlakte en 
ruggen' (zie afbeelding 4.3).

Afbeelding 4.3 Natuurlijke laag (Bron: Provincie Overijssel) 

'Dekzandvlakte en ruggen'

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar 
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer 
sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door beplanting 
met 'natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

De nog aanwezige kenmerken van het oorspronkelijk landschap worden met het voornemen niet aangetast. 
Voorliggende ontwikkeling kent een dusdanig kleine aard en omvang dat het geen onevenredige gevolgen heeft 
voor de natuurlijke gronden en systemen. Overigens wordt de bouwlocatie landschappelijk ingepast, waarbij 
uitdrukkelijk is gekeken naar het landschap. 

Geconcludeerd wordt dat het plan in overeenstemming is met het gestelde in de “Natuurlijke laag”.

2. De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

In 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.

De bouwlocatie is op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype 'oude 
hoevenlandschap'. De slooplocatie ligt in het 'maten en flierenlandschap' (zie afbeelding 4.4).
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Afbeelding 4.4 Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel) 

“Oude hoevenlandschap”

Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de 
complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 
de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere 
variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Het landschap is 
contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. 

Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering 
van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en 
de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.

'Maten en flierenlandschap'

Laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs de beken, in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de 
ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout aangeplant. Dit diende tevens als perceelsafscheiding – 
daar, waar de ontwateringssloot niet altijd watervoerend – was in geval van beweiding. Rond de beek ontstond 
een lineair landschap, met daaromheen in de natte laagtes een matenlandschap. Kleinschalig landschap langs 
beken en in laagten met veel variatie in ruimtelijke opbouw: de open ruimte van de watergang, de coulissen van 
hakhoutstruweel, de open kamers van de hooien weilanden, met hier en daar een broekbos op de nattere 
plekken. Vloeivelden maakten onderdeel uit van het bemestingssysteem. Het Maten- en Flierenlandschap is 
veelal de contramal van het essenlandschap en het oude hoevenlandschap en was daar functioneel aan 
verbonden.

Als ontwikkelingen plaats vinden in of nabij het Maten en Flierenlandschap, dan dragen deze bij aan versterking 
van het historische lineaire landschap met open 'kamers' en coulissen, aan accentuering van de overgang naar 
hogere gronden, de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van water. Inrichting van nog gave 
delen richt zich op het behouden van de cultuurhistorische waarden.

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

In het ruimtelijk kwaliteitsplan is rekening gehouden met de gebiedskenmerken ter plaatse van de bouwlocatie 
(zie hiervoor bijlage 1 bij deze toelichting). Er is sprake van een zorgvuldige inbedding van de (nieuwe) 
bebouwing in de omgeving. Daarnaast wordt onder andere groen aangeplant en worden de kenmerkende 
structuren ter plaatse behouden en/of versterkt. Ook de zichtlijnen op het landschap blijven zoveel mogelijk 
gewaarborgd. 
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Ten aanzien van de slooplocatie wordt gesteld dat de locatie na sloop in gebruik wordt genomen als agrarisch 
gebied, passend bij de kenmerken van het maten- en flierenlandschap.

Gezien het vorenstaande is de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming met de ter plekke geldende 
gebiedskenmerken van de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”.

3. De 'Laag van de beleving'

In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij elkaar. Dit is de laag die 
gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve 
gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de waardering van de leefomgeving. De laag van de 
beleving is de laag van de verbinding en het netwerk; tussen het stedelijke en het landelijke, de cultuur en de 
natuur, snel en traag, oud en nieuw, tussen nut en schoonheid. De laag van de beleving benut vooral de 
kwaliteiten van de andere drie lagen, maar voegt ook eigen kenmerken toe, zoals landgoederen, recreatieparken 
en recreatieve routes. Het stelt kwaliteiten zoals de natuur, de productielandschappen en de steden in een ander 
daglicht en maakt ze beleefbaar en tot een belevenis. 

De verblijfsrecreatiecomplexen, de attracties, de routes voor wandelen, fietsen en varen zijn een belangrijke 
economische factor geworden met een vergelijkbaar aandeel in de economie als de agrarische sector. Dit alles 
verandert het aanzien, de gewenste gebruiksmogelijkheden en betekenis van het buitengebied. Aan het 
‘belevingslandschap' ontleent Overijssel zijn tijdsdiepte, maar ook zijn aantrekkingskracht. Steeds vaker worden 
de kwaliteiten uit het verleden ingezet in plannen door daar met nieuwe kwaliteiten, gebruiks- en 
verschijningsvormen op voort te bouwen. Belangrijk in deze laag is het oude en nieuwe ‘erfgoed’ van de 
provincie. De locatie Hagweg ong. is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Laag van de beleving’ aangeduid met 
‘Donkerte’. In afbeelding 4.5 wordt dit weergegeven.

Afbeelding 4.5 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 een indicatie van de 'buitengebieden' van Overijssel. De 
natuurcomplexen en de grote landbouwgebieden. De donkere gebieden zijn de gebieden waar het 's nachts nog 
echt donker is, waar je de sterrenhemel kunt waarnemen. Het zijn de relatief 'luwe' dun bewoonde gebieden 
met een lage gebruiksdruk.

Donkerte wordt een te koesteren kwaliteit. De ambitie is de huidige 'donkere' gebieden, ten minste zo donker te 
houden, maar bij ontwikkelingen ze liever nog wat donkerder te maken. Dit betekent op praktisch niveau 
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terughoudend zijn met verlichting van wegen, bedrijventerreinen e.d. en verkennen waar deze 's nachts uit kan 
of anders lichtbronnen selectiever richten. Structureel is het vrijwaren van donkere gebieden van verhoging van 
de dynamiek het perspectief. De ambitie is het rustige en onthaaste karakter te behouden, zodat passages van 
autosnelwegen en regionale wegen niet leiden tot stedelijke ontwikkeling aan eventuele op- en afritten. 
Bundeling van stedelijke functies en infrastructuur in de 'lichte' gebieden.

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

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een compensatiewoning. Eén woning veroorzaakt in zeer 
beperkte mate licht wat inherent is aan de woonfunctie. Gelet hierop levert dit dan ook geen gevolgen op voor de 
laag donkerte.

4.2.4  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in 
overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste beleidsdocumenten die van toepassing 
zijn op de voorgenomen ontwikkeling worden hierna behandeld.

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!

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 gezien de 
ontwikkeling met name het thema 'Buitengebied in balans' van belang.

Buitengebied in balans

De gemeente Tubbergen wil een economisch sterk buitengebied met veel verschillende functies waarin alle 
bewoners en gebruikers aan hun trekken komen.

Het Twentse landschap is een uniek coulisselandschap met houtwallen, singels, essen, ontginningen, 
natuurgebieden en landgoederen. Dit landschap draagt in grote mate bij aan de identiteit van de streek. De 
houtwallen en singels vormen verbindingen van natuurgebied naar natuurgebied die voor veel planten en dieren 
belangrijk zijn. Kortom zowel mensen als dieren voelen zich hier thuis. Het is voor iedereen belangrijk om een 
sterk en mooi buitengebied te behouden.

In het buitengebied komen veel verschillende functies voor die allemaal ruimte nodig hebben. De gemeente ziet 
landbouw, natuur, toerisme en bedrijvigheid, recreatie en ook wonen. Daarnaast vragen nieuwe functies om 
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ruimte. Dit zijn bijvoorbeeld de hernieuwbare opwekking van energie en de vraag naar voldoende waterberging.

Al deze functies leggen samen veel druk op het buitengebied. Daarom het uitgangspunt: de goede functies op de 
goede plek. Combinaties van functies zullen nodig zijn, om alles aan bod te laten komen. De gemeente streeft 
naar een buitengebied met een mooie balans tussen het landgebruik, de leefbaarheid en de kwaliteit van 
landschap, bodem, water en lucht. Dat maakt het buitengebied sterker en is gunstig voor de leefbaarheid. Dit 
doet de gemeente samen met de inwoners, de partners en de gebruikers.

De speerpunten voor het buitengebied zijn:

Toekomstgerichte agrarische sector waarbij duurzame landbouw wordt gestimuleerd;
Goede staat van landschap en biodiversiteit waarbij samenwerking gezocht wordt met de landbouw;
Kwalitatief toerisme waarbij groei mogelijk is met respect voor landschap en natuur.

4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke Omgevingsvisie

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woonerf in het kader van Rood voor Rood. Dit draagt bij 
aan de toekomstbestendigheid van het platteland en een versterking van de natuur en het landschap (door een 
goede landschappelijke inpassing en de sloop van bebouwing zonder functie).

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

4.3.2  Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014

4.3.2.1  Algemeen

De 'Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014' van de gemeente Tubbergen is op 15 december 
2014 vastgesteld. Het hoofddoel is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De 
realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen en 
door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit. Hierna wordt het plan getoetst aan de van belang zijnde 
voorwaarden van het inhoudelijk kader.

4.3.2.2  Toetsing van het initiatief aan het inhoudelijk kader 'Beleidsnotitie Rood voor Rood'

Sloop

Ter compensatie voor onder andere de sloop van minimaal 1.000 m2 aan landschapsontsierende agrarische 
bedrijfsbebouwing kan onder voorwaarden één bouwkavel voor een woning worden toegekend. Dit is mogelijk in 
het kader Rood voor Rood. De sloop van deze oppervlakte geeft recht op de realisatie van een 
compensatiewoning met bijgebouw. 

In voorliggend geval is het bouwrecht verkregen door aan de Hagweg ong. te Albergen en de Looleeweg ong. te 
Albergen in totaal 1.081 m2 aan landschapsontsierende bebouwing te slopen. Hiermee wordt het recht op een 
compensatiewoning verkregen.

Elders terugbouwen

Uitgangspunt voor de bouw van een compensatiewoning is dat deze teruggebouwd wordt op slooplocatie. 
Uitsluitend wanneer een compensatiewoning niet op de slooplocatie teruggebouwd kan worden, bijvoorbeeld 
vanwege milieutechnische belemmeringen, kan op een andere locatie teruggebouwd worden. Voorwaarde is dan 
wel dat de woning dient aan te sluiten op bestaande bebouwing.

In dit geval wordt de compensatiewoning gebouwd op de slooplocatie. Aan deze voorwaarde wordt dan ook 
voldaan.

Bouwperceel

Opgemerkt wordt dat de slooplocatie geen agrarisch bouwvlak betreft, maar en perceel met de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestopslag'. In het Rood voor Rood beleid is terzake van de 
woningbouwkavel onder meer bepaald dat op slooplocaties waar geen bouwblok / bouwperceel is opgenomen 
niet kan worden teruggebouwd. In dit geval kan echter gesteld worden dat er sprake is van een bouwperceel 
Onder een bouwperceel wordt namelijk op basis van het geldend bestemmingsplan het volgende verstaan: 'een 
aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten'.

In dit geval is er sprake van gebouwen ten behoeve van mestopslag. Het betreft zelfstandige en bij elkaar 
behorende bebouwing, die geen deel uitmaken van andere bebouwing. De bebouwing is ook met recht 
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toegestaan. Nu er sprake is van zelfstandige bebouwing die ingevolge de bouwregels is toegestaan, is er sprake 
van een bouwperceel waardoor de bouw van een compensatiewoning passend is binnen het Rood voor Rood 
beleid.

Tegenprestatie/ compensatie

De kwalitatieve inpassing in het landschap dient niet alleen architectonisch, maar ook landschappelijke door 
middel van een erfinrichtingsplan gewaarborgd te zijn. In hoofdstuk 3 is eerder nader ingegaan op de 
landschappelijke inpassing van de locaties, daarnaast is hierover meer te vinden in bijlage 1 bij deze toelichting.

Beeldkwaliteit

De kwaliteit van de compensatiewoning dient, conform het Rood voor Rood beleid, gewaarborgd te zijn door een 
beeldkwaliteitsplan (architectonisch). De compensatiewoning zal bij de aanvraag omgevingsvergunning voldoen 
aan de welstandsnota.

4.3.3  Gemeentelijk woonbeleid

4.3.3.1  Algemeen

De provincie Overijssel heeft met de Twentse gemeenten (waaronder Tubbergen) woonafspraken gemaakt over 
de woningbouwprogrammering binnen de regio Twente. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid 
woningen die gemeenten in de komende jaren gaan bouwen binnen deze regio.

Op 13 juli 2016 is de gemeentelijke woonvisie (Woonvisie 2016+) vastgesteld door de gemeenteraad van 
Tubbergen. De visie vorm de basis voor strategische afwegingen omtrent het thema wonen. Hoofddoel is het 
versterken van de woonaantrekkelijkheid van de gemeente, middels een drietal ambities:

Attractieve kernen - kwaliteitsslag;
Vitale kernen - beschikbaarheid;
Betaalbare kernen - betaalbaarheid.

De gemeente Tubbergen beschikt inmiddels ook over een (concept) woonvisie 2021.

4.3.3.2  Woningbouwopgave

De gemeente wenst te voorzien in de lokale woningbehoefte volgens Primos 2013 voor de periode 2015-2024, 
één en ander volgens de regionale afspraken en de bestuursovereenkomst met de provincie Overijssel. De 
gemeente dient voor de realisatie van nieuwe plancapaciteit te voldoen aan het volgende:

De nieuwe plancapaciteit geeft invulling aan de gemeentelijke beleidsdoelen, zoals het realiseren van 
levensloopbestendige woningen en goedkope woningen voor starters. Afhankelijk van de locatie kunnen ook 
woningen voor andere doelgroepen worden gebouwd;
Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen voor de benutting van kleinschalige locaties (geen stedelijke 
ontwikkelingen) voor herstructurering of transformatie. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits voldaan 
wordt aan een aantal nader gestelde eisen;
Plannen die binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma passen, moeten binnen een periode van drie 
jaar (nadat positief principebesluit is verzonden) in procedure worden gebracht. Als dat achterwege blijft, 
vervalt de (contingents)reservering.

De woonvisie beschrijft dat kwantitatief gezien voor de gehele gemeente sprake is van een additionele 
woningbehoefte van 290 nieuwe woningen van 2020 tot 2024 (exclusief sloop). Deze gemeentelijke behoefte is 
voor een deel verdeeld over de plaatsen binnen de gemeente.

In principe is het, vanwege zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, niet toegestaan in het buitengebied extra 
burgerwoningen te bouwen. De mogelijkheid bestaat dat dit ten koste gaat van de basisfuncties landbouw, 
landschap en natuur. Een uitzondering op dit principe zijn onder andere nieuwe burgerwoningen die worden 
gebouwd in het kader van de Rood-voor-Rood-regeling.

Het overige deel van de gemeentelijke behoefte is daarom gereserveerd voor woningen in het buitengebied, 
gebaseerd op de ervaringen in de afgelopen jaren met de toepassing van regelingen als Rood voor Rood en 
Rood voor Groen. 
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4.3.3.3  Uitvoeringsnota Woningbouw 2018

In de woonvisie wordt aangegeven dat de woningbouwprogrammering in een Uitvoeringsnota Woningbouw 
wordt verantwoord en geactualiseerd, inclusief een actueel kwaliteitskader. Dit is gedaan in de Uitvoeringsnota 
Woningbouw 2018. De voornaamste wijziging is dat veel meer op kwaliteit gestuurd gaat worden en niet alleen 
maar op kwantiteit.

Ten aanzien van het kwalitatief programmeren is op 25 mei 2018 een rapport uitgebracht dat deel uitmaakt van 
de Uitvoeringsnota Woningbouw. Op basis van deze nota zal in samenspraak met de werkgroepen Wonen onder 
"Mijn Dorp 2030" en/of de dorpsraden, per kern tot concrete stappen worden gekomen om te voorzien in de 
kwalitatieve woningbouwopgave voor elke kern voor de korte en de middellange termijn.

In het Uitvoeringskader woningbouw is tevens aangegeven dat het woningbouwprogramma in die zin wordt her 
verdeeld, dat de aantallen nog toe te voegen woningen voor de grote kernen (Albergen, Geesteren en 
Tubbergen) samen gevoegd worden tot één aantal beschikbaar voor de 3 kernen en die van de kleine kernen 
(Fleringen, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, Vasse) ook tot één aantal, 
beschikbaar voor die 6 kernen.

Daarnaast wordt nog één maal een aantal van 15 woningen gereserveerd voor woningen in het buitengebied 
(rood voor rood en rood voor groen) en tenslotte wordt er een knelpuntenpot gecreëerd als vrije ruimte voor 
onvoorziene waardevolle initiatieven.

4.3.3.4  Toetsing van het initiatief aan de gemeentelijke woonvisie

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de bouw van één compensatiewoning, in het kader van Rood voor 
Rood. Er is voor de woning een concrete behoefte (initiatiefnemer is voornemens er te gaan wonen). De woning 
past binnen de reservering van 15 woningen voor het buitengebied in het kader van Rood voor Rood. De 
compensatiewoning past dan ook binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma. De gemeente Tubbergen 
beschikt inmiddels ook over een (concept) woonvisie 2021. Het plan past tevens binnen de uitgangspunten van 
deze woonvisie.

Geconcludeerd wordt dat voorliggend voornemen in overeenstemming is met de gemeentelijke woonvisie.

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 
Noordoost-Twente 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.

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

Landschapstype Opmerking

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden
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Elementen die niet tot het casco behoren Mogen verplaatst worden, als aan de regels van de 
casco-benadering wordt voldaan

Te compenseren elementen Locaties waar de initiatiefnemer de elementen heen 
kan verplaatsen

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

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

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

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

In afbeelding 4.5 is een fragment van de Cascokaart behorende bij de Casco benadering opgenomen, met 
daarbij met in zwarte omlijning het plangebied.

Afbeelding 4.5 Fragment Cascokaart (Bron: Atlas Overijssel)

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

Voorgenomen ontwikkelingen hebben geen consequenties voor de casco kaart (zie afbeelding 4.5). Zoals in 
hoofdstuk 3 omschreven wordt het erf landschappelijk ingepast. Hierbij is er in zijn geheel geen sprake van 
verwijdering van bestaande landschapselementen, maar enkel van versterking en aanvulling door nieuw aan te 
planten elementen. Gelet op vorenstaande en de beoogde ontwikkeling zijn geen belemmeringen ten aanzien 
van de casco-benadering en worden geen nadere voorwaarden gesteld.

4.3.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling 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, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & 
cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage.

Opgemerkt wordt dat in dit hoofdstuk ingegaan wordt op het binnen voorliggend bestemmingsplan mogelijk 
gemaakte nieuwe milieugevoelige object, namelijk de nieuwe woning aan de Hagweg ong. (bouwlocatie). Ter 
plaatse van de locatie aan de Looleeweg ong. is namelijk uitsluitend sprake van het slopen van een veldschuur. 
Enkel daar waar relevant wordt op deze locatie ingegaan.

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 bouwlocatie

5.1.2.1  Industrielawaai

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

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn 
op zeer ruime afstand van de desbetreffende bouwlocatie is gelegen. 

5.1.2.3  Wegverkeerslawaai

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben. Deze zones gelden niet voor: 

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

De compensatiewoning ligt in “buitenstedelijk” gebied en binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone als 
bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, namelijk de zone van de Hagweg.

In dit geval is er door BJZ.nu een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidbelasting als gevolg van deze 
weg in beeld te brengen. Het volledige rapport is als Bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. Hierna wordt op 
de belangrijkste resultaten ingegaan.

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Hagweg bedraagt hoogstens 51 dB. Hiermee 
wordt niet aan de aan de ambitiewaarde en de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan. Bron- en 
overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële 
aard. Daarnaast wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden uit het geluidbeleid van de gemeente 
Tubbergen voor het toekennen van een hogere waarde. Er kan dan ook een hogere waarde van hoogstens 51 dB 
ten aanzien van de Hagweg worden vastgesteld. Met het nemen van gevelmaatregelen met een geluidwering 
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van maximaal 23 dB kan een binnenniveau van 33 dB worden gerealiseerd. Er is daarmee sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wat betreft het aspect 
wegverkeerslawaai.

5.1.3  Conclusie

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

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht. Door 
Van der Poel B.V. is ter plaatse van de Hagweg in 2013 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit rapport 
is als Bijlage 3 opgenomen.

Vervolgens is een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 4). In de volgende subparagraaf wordt 
op de belangrijkste resultaten ingegaan.

5.2.2  Situatie bouwlocatie

Verkennend bodemonderzoek

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond een PCB gehalte is gemeten dat de achtergrondwaarde 
overschrijdt. In het grondwater is barium in een concentratie boven de desbetreffende tussenwaarde gemeten. 
Zink is gemeten in een concentratie boven de streefwaarde. Verder zijn in de grond en het grondwater geen van 
de onderzochte componenten gemeten in gehalten/concentraties die de achtergrondwaarden/streefwaarden 
en/of de rapportagegrenzen voor nader onderzoek overschrijdgen. De gemeten waarden voor de PH en de EGV 
kunnen als normaal worden beschouwd.

Actualiserend bodemonderzoek

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond geen overschrijdingen van de achtergrond waarden zijn 
aangetoond. De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve bevestigd.

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van het 
terrein, wordt geconcludeerd dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de 
aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het actualiserend 
onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in 
relatie tot de woonbestemming van het terrein.

Betreffende de kwaliteit van de ondergrond en het grondwater wordt verwezen naar voorgaand 
bodemonderzoek door Van der Poel Milieu B.V. onder rapportnummer. 11305.155, rapportage d.d. mei/ juni 
2013. Uit dit onderzoek blijkt reeds dat er geen sprake is van verontreinigingen in de ondergrond en het 
grondwater. Gezien het feit dat het gebruik van de gronden sindsdien niet is veranderd, wordt gesteld dat de 
kwaliteit van de ondergrond en het grondwater onveranderd zijn.

De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 

5.2.3  Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief.

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 bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer 
geldende de volgende regelingen: 
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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: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

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

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  Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Verkeersbewegingen kunnen van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Binnen voornemen wordt één functie, in de 
vorm van een compensatiewoning, toegevoegd in het buitengebied van Tubbergen. Dit zorgt, zoals beschreven 
in paragraaf 3.2 van deze toelichting, slechts voor een beperkte toename van verkeersbewegingen. 

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

Tevens wordt opgemerkt dat de nieuwe functie 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 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

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

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

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

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

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

5.4.2  Beoordeling

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond de plangebieden. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot de bouwlocatie (zwarte 
cirkel) weergeven.

Afbeelding 5.1 Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart)

Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat de locatie voor de nieuwe woonfunctie:

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

5.4.3  Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid.
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5.5  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. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen: 

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen. 

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

Opgemerkt wordt dat in dit geval uitsluitend op de locatie aan de Hagweg ingegaan wordt. De sloop van de 
veldschuur aan de Looleeweg betreft namelijk niet het toevoegen van een milieugevoelig of milieubelastend 
object.

5.5.2  Gebiedstypen

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

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

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

De locatie aan de Hagweg ligt in het buitengebied, waar geen sprake is van een verscheidenheid aan functies. 
De omgeving wordt daarom aangemerkt als een rustige woonwijk. De volgende tabel geeft de richtafstanden 
voor de verschillende omgevingstypes weer.

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m
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6 1.500 m 1.000 m

5.5.3  Beoordeling

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

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

5.5.3.1  Externe werking

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

In voorliggend geval wordt een woning mogelijk gemaakt. Deze woonfunctie is niet milieubelastend. Het woon- 
en leefklimaat van omliggende functies wordt niet aangetast als gevolg van de ontwikkeling.

5.5.3.2  Interne werking

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

De locatie aan de Hagweg ligt nabij twee agrarische bedrijven (paardenhouderijen). Het betreffen de 
paardenhouderijen aan de Oude Almeloseweg 11 en de Almeloseweg 101. Daarnaast ligt er in de nabijheid een 
horecabedrijf (Almeloseweg 113). In de praktijk is er een restaurant aanwezig (milieucategorie 1). Planologisch 
is echter tevens een cateringbedrijf danwel een discotheek mogelijk, waarvoor categorie 2 geldt. Daarom is 
uitgegaan van maximaal milieucategorie 2.

Voor veehouderijen geldt, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', veelal de grootste 
richtafstand voor het aspect geur. Bij agrarische bedrijven zijn echter niet de adviesafstanden, maar de wettelijk 
aan te houden afstanden of de berekende geuremissiecontouren voor vergunningsplichtige veebedrijven 
bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. Indien het aspect geur buiten beschouwing wordt 
gelaten dan geldt een grootste richtafstand van 30 meter voor geluid. 

In de onderstaande tabel zijn deze bedrijven weergegeven, waarbij tevens de functie, milieucategorie, 
richtafstand (m.u.v. geur) en daadwerkelijke afstand tot het plangebied zijn weergegeven. De daadwerkelijke 
afstand is gemeten van de grens van het bouwvlak van de belastende functie tot de grens van het bouwvlak van 
de dichtstbijzijnde gevoelige functie (betreffende de kavel van de compensatiewoning)

Functie Milieucategorie Richtafstand Daadwerkelijke afstand

Paardenhouderij/manege 
(Oude Almeloseweg 11)

3.1 30 m (geluid en stof) 115 m

Paardenhouderij/manege 
(Almeloseweg 101)

3.1 30 m (geluid en stof) 300 m

Horecabedrijf 
(restaurant)/catering 
(Almeloseweg 113)

2 30 m (geluid) 350 m

Gelet op vorenstaande ondervindt de nieuwe functie geen hinder van bestaande functies en wordt omliggende 
functies niet in de bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden aangetast als gevolg van de ontwikkeling, 
temeer aangezien er aan deze zijde van het sportcomplex reeds andere, maatgevende woningen gelegen zijn.

5.5.4  Conclusie

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

5.6.1  Algemeen

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

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

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, binnen een 
concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 
odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag 
deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht. 

De Wgv heeft betrekking op twee aspecten. Ten eerste speelt de geurbelasting een rol bij de beoordeling of er 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ten 
tweede moet bij de belangenafweging voor een zorgvuldige besluitvorming worden nagegaan of een partij niet 
onevenredig in haar belangen wordt geschaad. Dit wordt 'de omgekeerde werking' genoemd.

5.6.2  Situatie plangebied

In het kader van de toetsing aan de Wgv dient beoordeeld te worden of er sprake is van de realisatie van een 
'geurgevoelig object'. 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.

Met voorliggend initiatief wordt voorzien in het toevoegen van één geurgevoelig object namelijk de 
compensatiewoning. In de directe omgeving van het plangebied zijn zoals gezegd twee paardenhouderijen 
aanwezig. 

Voor paarden gelden geen geuremissiefactoren, maar vaste richtafstanden. De afstand voor dieren zonder 
geuremissiefactor (artikel 4 lid 1 wgv) bedraagt 50 meter indien het geurbelastend object buiten de bebouwde 
kom is gelegen. Daar is in dit geval sprake van. 

De vaste afstand van 50 meter wordt ten aanzien van beide paardenhouderijen ruimschoots gehaald. Ter 
plaatse van de bouwlocatie is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast worden beide 
paardenhouderijen niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 

5.6.3  Conclusie

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

5.7  Ecologie

5.7.1  Algemeen

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

5.7.2.1  Algemeen

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die 
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op 
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet 
natuurbescherming beschermd.

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

5.7.2.2  Natura 2000-gebieden

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

De bouwlocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. De locatie ligt op minimaal 7 kilometer afstand 
van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Engbertsdijksvenen'. De slooplocatie ligt op minimaal 8,5 
kilometer van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Lemselermaten'.

Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling, bestaand uit de sloop van bebouwing en de beperkte 
verkeersgeneratie in de gebruiksfase (slechts één woning, die gasloos gebouwd zal worden) en de grote afstand 
tot Natura 2000-gebied, wordt gesteld dat negatieve effecten op de betreffende Natura 2000-gebieden 
uitgesloten zijn. Een stikstofberekening wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Geconcludeerd wordt dat verwacht wordt dat het project in het kader van de Wet natuurbescherming, ten 
aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig is.

5.7.2.3  Natuurnetwerk Nederland (NNN)

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

Beide locaties liggen niet in het NNN. De afstand van de locatie aan de Hagweg tot NNN bedraagt circa 2,6 
kilometer. Voor de Looleeweg bedraagt deze afstand circa 3,6 kilometer. Gezien de locaties buiten het NNN 
liggen (het NNN kent geen schaduwwerking, wat betekent dat ontwikkelingen buiten het NNN per definitie niet 
zogen voor een negatief effect) wordt gesteld dat er geen sprake is van negatieve effecten ten aanzien van het 
NNN.

5.7.3  Soortenbescherming

5.7.3.1  Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te 
worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.

Door Natuurbank Overijssel is ter plaatse van beide locaties een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Hieronder 
wordt ingegaan op de resultaten ter plaatse. Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 5.

5.7.3.2  Situatie plangebied

De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. 
Beschermde diersoorten benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten beschermde 
grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een 
winterrustplaats en nesten er vogels. Vleermuizen bezetten er geen vaste rust-of voortplantingsplaats.

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

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

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet af.

5.7.4  Conclusie

De ontwikkeling heeft naar verwachting geen invloed op beschermde natuurgebieden, flora en fauna. Nader 
onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.8  Archeologie & cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. 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  Beoordeling

Ter plaats van de bouwlocatie wordt een woning met een bijgebouw gerealiseerd. Op basis van het geldende 
bestemmingsplan geldt hier 'Waarde - Archeologie 3'. Hier is een archeologisch onderzoek noodzakelijk wanneer 
een oppervlakte van 2.500 m² wordt overschreden, met bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor kleinere 
gebieden geldt vrijstelling van archeologisch onderzoek. Deze oppervlakte wordt ter plaatse niet overschreden. 
Bovendien zijn de gronden al grotendeels geroerd door de huidige bebouwing. Een archeologisch onderzoek 
wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

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  Beoordeling

Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel bevindt zich ter plaatse van de 
bouwlocatie geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In de directe nabijheid hiervan is eveneens geen 
sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. 

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

5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van negatieve 
effecten op de cultuurhistorische waarden.
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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 bestemmingsplannen 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.

5.9.2  Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op ruime afstand van beide locaties van het projectgebied (meer dan 
7 km) Gezien de aard en omvang van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in relatie tot de ruime 
afstand tot Natura 2000-gebied wordt geconcludeerd dat 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. Derhalve is 
geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Bij elke activiteit die een extra stikstofdepositie met zich meebrengt, dient te worden getoetst of er sprake is van 
significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van sloop van 
voormalige agrarische opstallen en de bouw van een compensatiewoning, waarbij het aantal 
verkeersbewegingen minder zal bedragen dan het huidige aantal verkeersbewegingen. Gezien de 
kleinschaligheid wordt gesteld dat significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn uitgesloten.

5.9.3  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en 
daarmee geen sprake van een directe m.e.r.-plicht.

In onderdeel D 11.2 van het besluit wordt de “aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen” genoemd. Indien 
geoordeeld wordt dat sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' is mogelijk een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. 

Uit jurisprudentie volgt dat het antwoord op de vraag of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' 
afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aan de hand van aspecten als 
aard en de omvang van de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject. Niet relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen 
ontstaan.

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van de buiten werking stelling van een 
mestopslag en de realisatie van een compensatiewoning. Het gaat om een (zeer) kleinschalige ontwikkeling 
waarbij het aantal verkeersbewegingen niet (onevenredig) toeneemt. Verder is, voor zover in dit kader relevant, 
sprake van een functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende 
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woningen of een beperking voor andere functies in de directe omgeving. Gelet op het vorenstaande en de aard 
en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Tevens blijkt uit dit hoofdstuk en hoofdstuk 6 dat dit 
bestemmingsplan geen belangrijk nadelige milieugevolgen heeft, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
noodzakelijk maken.

5.9.4  Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerend beleid

6.1.1  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.

6.1.2  Rijksbeleid

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

6.1.3  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.

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

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

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

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

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

6.2  Waterparagraaf

6.2.1  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 
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waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2  Watertoetsprocedure

Enkel ter plaatse van de bouwlocatie is het aspect water van belang, aangezien hier nieuwe bebouwing (woning 
met bijgebouw) mogelijk wordt gemaakt.

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het voornemen door gebruik te maken van de digitale 
watertoets (http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de 'korte procedure'. 
De standaard waterparagraaf is opgenomen in bijlage 6 van deze toelichting. Vanuit het waterschap 
Vechtstromen is geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Het afvalwater wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering. Het hemelwater wordt niet aangesloten op de 
riolering maar afgekoppeld. Op eigen terrein zullen er waterhuishoudkundige voorzieningen worden aangelegd, 
waardoor het hemelwater op eigen terrein zal infiltreren. Als mogelijke voorziening wordt op dit moment 
gedacht aan het aanleggen van een wadi.
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten en 
planverantwoording

7.1  Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op 
de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is 
toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2  Opzet van de regels

7.2.1  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. 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.

7.2.2  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 onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de 
maatvoering begrepen moeten worden.

7.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld (bebouwingshoogte, bebouwingspercentage, etc.); 
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
bouwregels.
Specifieke gebruiksregels: in dit artikel is het strijdig gebruik geregeld en zijn de voorwaardelijke 
verplichtingen opgenomen;
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
gebruiksmogelijkheden;
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Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 
omgevingsvergunningenstelsel;
Wijzigingsbevoegdheden: onder welke voorwaarden de bestemming mag worden gewijzigd.

In paragraaf 7.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.

7.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

Anti-dubbeltelregel (Artikel 8)

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 9)

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Hierin wordt in het algemeen ingegaan op het 
strijdige gebruik en eventuele afwijkingen hiervan.

Algemene aanduidingsregels (Artikel 10)

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven. Daar waar deze zijn opgenomen kunnen extra 
voorwaarden ten aanzien van bepaalde aspecten gelden.

Algemene afwijkingsregels (Artikel 11)

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 

Algemene wijzigingsregels (Artikel 12)

In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om onderdelen 
van het bestemmingsplan te wijzigen. 

Overige regels (Artikel 13)

In dit artikel worden de overige regels beschreven. Hier staan regels ten aanzien van parkeren beschreven.

7.2.5  Overgangs- en slotregels

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

7.3  Verantwoording van de regels

7.3.1  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. Het bestemmingsplan is 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.

Agrarisch - 1 (Artikel 3)

De gronden aan de Looleeweg en de gronden aan de Hagweg, die buiten het woonerf vallen, behouden de 
agrarische bestemming.

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik. Tevens is het 
uitvoeren van erfinrichtingsplannen, inpassingsplannen en/of landschapsplannen toegestaan.

Het bouwen van gebouwen en overkappingen is niet toegestaan. Hiermee is geborgd dat de veldschuur 
(waarvan de sloopverplichting gekoppeld is aan de woonbestemming) niet kan worden herbouwd.

Er zijn specifieke gebruiksregels opgenomen, waarin vormen van strijdig gebruik opgenomen zijn. Van deze 
regels kan op ondergeschikte punten af worden geweken. Er is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen 

48      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong



voor werken en werkzaamheden. Specifiek is voor maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van het 
ruimtelijk kwaliteitsplan een uitzondering opgenomen. Op deze manier is het uitvoeren van het landschapsplan 
behorend bij dit bestemmingsplan zonder vergunning mogelijk.

Wonen (Artikel 4)

De gronden aan de Hagweg zijn bestemd tot wonen. De kavel heeft een oppervlakte van 1.200 m2, conform het 
rood voor rood beleid. Opgemerkt wordt dat de woonbestemming is doorgetrokken tot de grens met de 
bestemming 'Verkeer', om zo te voorkomen dat een zeer smalle strook tussen woonkavel en de weg een 
agrarische bestemming houdt.

Inhoudelijk sluiten de gebruiks- en bouwregels aan bij de standaard voor het buitengebied van Tubbergen. Dit 
houdt in dat een woning van 1.000 m3 mogelijk is, met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 9 
meter. Ook de regels omtrent bijbehorende bouwwerken komen met deze standaard overeen. Enige vorm van 
maatwerk betreft de bepaling dat bijbehorende bouwwerken achter de voorgevel van het hoofdgebouw dienen 
te worden gebouwd. Deze bepaling is niet overgenomen, aangezien in dit specifieke plan het bijbehorende 
bouwwerk voor de voorgevel zal worden gebouwd.

Van de bouw- en gebruiksregels kan op ondergeschikte punten afgeweken worden. Er is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen voor de sloop en de landschappelijke inpassing. 

Leiding - Riool (Artikel 5)

Deze bestemming is opgenomen conform geldend bestemmingsplan aan de Hagweg. Gronden met deze 
bestemming zijn naast andere bestemmingen, mede bestemd voor beheer en onderhoud van de rioolpersleiding.

Waarde - Archeologie 3 en 'Waarde - Archeologie 4' (Artikel 6 en Artikel 7)

Met het oog op het behoud van de archeologische waarden van de gronden is de archeologische 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' opgenomen, conform het geldende bestemmingsplan. Hier is een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden nodig, 
wanneer de grond over een bepaalde oppervlakte en diepte wordt geroerd.
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Hoofdstuk 8  Economische 
uitvoerbaarheid

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

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de gemeentelijke 
legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Ten behoeve van deze 
ontwikkeling is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. Hiermee is het kostenverhaal 
anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig. 
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Hoofdstuk 9  Vooroverleg

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

9.1.1  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 de gewenste ontwikkeling geen nationale belangen schaadt. 
Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

9.1.2  Provincie Overijssel

In dit geval is hoofdzakelijk sprake van een Rood-voor-rood project, dat in lijn is met het Kwaliteitsimpuls Groene 
Omgeving. Tevens is geen sprake van andere provinciale belangen. Vooroverleg met de provincie Overijssel 
wordt niet noodzakelijk geacht.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'korte procedure'. Het 
waterschap geeft in een reactie een positief wateradvies (zie paragraaf 6.2). 

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

9.3  Zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn 
er geen zienswijzen ingediend. Het vooroverleg is daarmee positief afgerond.
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Bijlagen toelichting

 bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong       

55



Bijlage 1  Ruimtelijk Kwaliteitsplan
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Aan de Hagweg ten oosten van Harbrinkhoek zijn twee mestsilo’s gelegen. De 
mestsilo’s maken sinds de jaren ‘80 deel uit van het landschap aan de Hagweg. 
Het bouwen van de silo’s is destijds nodig geweest om het overschot van 
mest (lokaal) op te lossen op een toen erg korte termijn. Er werden meerdere 
locaties voorgesteld waarvan de locatie aan de Hagweg het uiteindelijk is 
geworden. De locatie is opmerkelijk gelet op de aanwezigheid van een kamp 
(eenmansesje). De mestsilo’s staan nagenoeg op het hoogste punt van de 
kamp. 

De mestsilo’s zijn van ruime afstand goed waar te nemen, maar de functie 
van de mestsilo’s is nog steeds niet verloren. Nog steeds maken diverse 
agrariërs en/of loonbedrijven gebruik van de mogelijkheid om de mest op 
te kunnen slaan. De mestsilo’s zijn economisch interessant. Het gebruik 
van de silo’s zorgt ook voor nadelige aspecten. Onder meer wordt nog wel 
eens geurhinder in de nabije buurt ervaren en is het niet bevorderlijk dat de 
Hagweg, een autoluwe recreatieve route, relatief vaak bezocht wordt door 
zwaar vrachtverkeer. Gesteld kan worden dat de mestsilo’s niet passend zijn 
in deze omgeving, niet op de gewenste plek zijn gelegen, maar dat het wel 
een aantrekkelijke economische locatie is.

Er zijn mogelijkheden om met de rood voor rood regeling landschap 
ontsierende bebouwing in te zetten in ruil voor een woning. De eigenaar wil 
daarom de locatie opheffen door gebruik te maken van de rood voor rood 
regeling. Daarmee de ruimtelijke kwaliteit te herstellen door de silo’s te 

slopen en een nieuwe woning te bouwen. Ook voor de (leef)omgeving en 
de recreatie een interessante ontwikkeling. Het betreft een bouwvlak, maar 
het aantal sloopmeters is niet toereikend. Daarom is een aanvullende locatie 
gezocht en gevonden aan de Looleeweg ong. 

Landschappelijke inpassing

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

1. Aanleiding
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Het plangebied is op de overgang van een dekzandgebied naar een 
beekdalgebied gelegen. Er is sprake van hoogteverschillen, met direct 
onder het plangebied door de aanwezigheid van een dekzandwelving, een 
eenmansesje. De hoogteverschillen zijn ontstaan in de laatste ijstijd waar 
zandruggen en beekdalen na verloop van tijd veelal zijn geërodeerd. De grotere 
aanwezige dekzandruggen werden in gebruik genomen als gezamenlijke 
essen. De kleinere zandkopjes werden gebruikt als de eenmansesjes die het 
karakteristiek van het kampenlandschap tot gevolg had.

Kampenlandschap

Het plangebied ligt in het kampenlandschap, met de overgang rondom naar 
de jonge heideontginning. Dit was altijd een uiterst functionele overgang, 
aangezien de heideplaggen vroeger werden gebruikt in de stal. Na vermenging 
met uitwerpselen van het vee werd het ter bemesting naar de essen of kleinere 
kampen gebracht.  Het plangebied ligt te midden van een, van oorsprong zeer 
gevarieerd landschap. Van het voormalige kleinschalige landschap rondom 
het plangebied is maar weinig over. Veel landschappelijke elementen zijn 
verdwenen, in veel gevallen door de schaalvergroting (ruilverkaveling) in de 
landbouw. Dat is goed weer te zien op de cultuurhistorische kaarten waarbij 
vanaf de jaren ’60 veel elementen verdwijnen. Ook veel steilranden, die het 
gebied typeerden zijn afgevlakt en/of verdwenen. Hoewel het gebruikelijk 
was dat een erf aan een kamp was gelegen, ontstaat hier bebouwing pas in 
de jaren ‘80. Van oorsprong was er dus geen bebouwing. 

Het landschap

Het landschap aan de zuid- en oostzijde van het plangebied is voorheen 
erg gesloten geweest. Richting het westen en noorden was het juist open 

(ontginning). Het kenmerkende coulisselandschap rondom het plangebied is 
gesneuveld door de jaren heen, enkel de meer robuuste elementen langs 
wegen of met een functie zijn bewaard gebleven (landschappelijke dragers). 
Deze zijn belangrijk voor de herkenbaarheid van het gebied. De erven waren 
vroeger verbonden door het vele groen en de diverse veldwegen tussen de 
kampen door. De ontwikkeling dient bij te dragen in het behoud, herstel en/of 
de herkenbaarheid daarvan.

Nieuwe elementen

Praktisch alle landschapselementen zijn door de jaren verdwenen. Gelet 
op het beperkte plangebied van de initiatiefnemer kan niet veel worden 
bijgedragen aan de versterking van de herkenning van het landschap. 
Belangrijk is wel dat het nieuwe erf robuust verbonden is aan de huidig 
aanwezige landschapsstructuur. In dit geval de beplanting langs de Hagweg. 
De zuidzijde van het erf moet een grote mate van openheid kennen.

Huidige erfindeling

Er is nooit sprake geweest van bebouwing. Er is daarom geen sprake van een 
cultuurhistorische opzet. In de nieuwe situatie wordt, na sloop van de silo’s 
aangeraden om een verstrooide erfopzet te kiezen waarbij het (achter) erf 
richting de weg is gekeerd. 

2. Huidige situatie bouwlocatie
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Locatie plangebied ten oosten van Harbrinkhoek. (Bron: geo.overijssel.nl) Plangebied. (Bron: geo.overijssel.nl)

Planlocatie omstreeks 1935. (Bron: topotijdreis.nl)
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Het plangebied is op de overgang van een dekzandgebied naar een 
beekdalgebied gelegen. Er is sprake van hoogteverschillen, met direct 
onder het plangebied door de aanwezigheid van een dekzandwelving, een 
eenmansesje. De hoogteverschillen zijn ontstaan in de laatste ijstijd waar 
zandruggen en beekdalen na verloop van tijd veelal zijn geërodeerd. De grotere 
aanwezige dekzandruggen werden in gebruik genomen als gezamenlijke 
essen. De kleinere zandkopjes werden gebruikt als de eenmansesjes die het 
karakteristiek van het kampenlandschap tot gevolg had.

Kampenlandschap / matenlandschap

Het plangebied ligt in het matenlandschap, met de overgang enerzijds naar 
de jonge heideontginning en anderzijds naar het kampenlandschap. Het 
plangebied ligt te midden van een, van oorsprong zeer gevarieerd landschap. 
Van het voormalige kleinschalige landschap rondom het plangebied is heel 
erg weinig over. Veel landschappelijke elementen zijn verdwenen, in veel 
gevallen door de schaalvergroting (ruilverkaveling) in de landbouw. Dat is goed 
weer te zien op de cultuurhistorische kaarten waarbij vanaf de jaren ’30 veel 
elementen verdwijnen. Aan de kamp lagen één of meerdere erven, wat ook 
hier het geval is. Het plangebied betreft een veldschuur die pas veel later is 
gebouwd. 

Het landschap

Het landschap aan de oostzijde van het plangebied is voorheen erg 
gesloten geweest. Richting het westen was het juist open (ontginning). Het 
kenmerkende coulisselandschap rondom het plangebied is gesneuveld door 
de jaren heen, enkel de meer robuuste elementen langs wegen of met een 
functie zijn bewaard gebleven (landschappelijke dragers). Deze zijn belangrijk 

voor de herkenbaarheid van het gebied, zo ook de beplanting langs de 
onverharde weg richting de veldschuur. De ontwikkeling dient bij te dragen in 
het behoud, herstel en/of de herkenbaarheid daarvan.
 
Nieuwe elementen

Praktisch alle landschapselementen zijn door de jaren verdwenen met 
uitzondering van enkele beplantingen langs functionele structuren zoals in dit 
geval langs de overharde weg. In dit geval wordt er een functie gesaneerd. 
Er zijn geen gevolgen voor de herkenning van het landschap in de bestaande 
situatie. 

Huidige erfindeling

Er is nooit sprake geweest van bebouwing. Er is daarom geen sprake van een 
cultuurhistorische opzet. In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van 
bebouwing.

3. Huidige situatie slooplocatie
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Locatie plangebied ten zuidwesten van Albergen. (Bron: geo.overijssel.nl) Plangebied. (Bron: geo.overijssel.nl)

Planlocatie omstreeks 1910. (Bron: topotijdreis.nl)
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3.1 Omgevingsvisie Overijssel

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

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

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

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

Ontwikkelingsperspectieven:
In de visie zijn drie ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving 
en drie voor de stedelijke omgeving. Deze perspectieven schetsen een 
ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke 
beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn.  Het plangebied is aangemerkt 
als “Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap”. Dat betekent dat 
diverse functies verweven moeten worden. Het belangrijkste land gebruik 
blijft melkveehouderij en akkerbouw, maar aan de andere kant is er ruimte 
voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen 
en andere bedrijvigheid. In elk geval staat de ambitie, “voortbouwen op 
kenmerkende structuren van de agrarische cultuurlandschappen”, voorop. De 
voorgenomen ontwikkeling past bij de gestelde ambitie indien de kenmerken 
waar mogelijk behouden blijven.

Gebiedskenmerken
Tenslotte wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de 
gebiedskenmerken. Er zijn vier lagen te onderscheiden (natuurlijke laag, laag 

4. Beleid
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Ontwikkelingsperspectief, plangebied is lichtgroen wat betekent “Wonen en werken in het 
kleinschalige mixlandschap. (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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van het agrarisch cultuurlandschap, stedelijke laag en laag van de beleving). 
Er gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Er staat omschreven in een catalogus gebiedskenmerken 
welke kenmerken diverse gebieden en hoe een ontwikkeling invulling dient te 
krijgen. De gebiedskenmerken zijn richtinggevend op aspecten als landschap, 
infrastructuur, milieu, bodem en cultuurhistorie. De stedelijke laag is niet 
opgenomen; deze is niet relevant wat betreft de voorgenomen ontwikkeling.

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is aanvankelijk ontstaan zonder toedoen van de mens door 
onder andere invloeden van abiotische processen als de ijstijden, de wind en 
water. De locatie is gelegen in dekzandvlakten en -ruggen. De locatie aan de 
Hagweg kent reliëf. In de jaren zijn hoogteverschillen gedeeltelijk geërodeerd 
door de wind, weer versterkt door de wijze van agrarisch gebruik (essen en 
eenmansesjes) en weer verminderd door de schaalvergroting in de landbouw. 
Toch zijn de hoogteverschillen nog altijd goed herkenbaar. 

Laag van cultuurlandschap
Door menselijk ingrijpen in de natuurlijke omstandigheden ontstaat er een 
(agrarisch) cultuurlandschap. De eerste nederzettingen in Nederland werden 
gesticht op de rand van de hogere stuwwallen en dekzandruggen naar de 
overgang met de lagere gronden. De akkers op de hogere gronden werden 
intensief gebruikt en bemest met heideplaggen uit het voormalige potstal 
systeem. De essen en kampen kwamen daardoor hoger in het landschap te 
liggen met veelal scherpe randen. Al dan niet werden randen van de es of kamp 

beplant met houtsingels (steilrand beplanting) of houtwallen. Afhankelijk van 
de grootte van de es werden meerdere boerderijen rondom een es gebouwd. 
In latere instantie ontstonden de eenmansesjes in het kampenlandschap. Aan 
de kamp rond het plangebied is zichtbaar dat er nooit sprake is geweest van 
een erf of bebouwing. Desondanks moet een ontwikkeling bijdragen aan de 
herkenning van het kampenlandschap.

Laag van de beleving
De locatie is omschreven als donkerte. De donkere gebieden zijn veelal de 
buitengebieden van onder andere Overijssel. Waar elders dorpen, autowegen, 
kassengebieden en attractieparken zorgen voor licht, is het buitengebied 
een plek waar men nog de sterrenhemel kan waarnemen. De ambitie is om 
donkere plekken te behouden en waar mogelijk nog donkerder te maken. De 
ontwikkeling houdt rekening met deze ambitie. Er mag geen onnodig licht 
worden toegevoegd.

3.2 Rood voor rood Tubbergen
De gemeente Tubbergen heeft in 2014 haar vernieuwde rood voor rood beleid 
vastgesteld. Absolute doelstelling van de regeling is het verminderen van de 
steeds meer vrijkomende oppervlaktes landschap ontsierende opstallen en 
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Steeds meer agrarische bedrijven 
stoppen en zonder nieuwe bestemming raken zij in verval. De rood voor rood 
regeling is een methodiek om tenminste 1000 m2 landschap ontsierende 
stallen te slopen in ruil voor een bouwrecht onder voorwaarden.
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Links: natuurlijke laag. Plangebiedis zijn omschreven als: “dekzandvlakte en ruggen”. Midden: laag van Cultuurlandschap. Plangebied is omschreven als: “kampenlandschap”. Rechts: laag van de beleving. 
Plangebied is omschreven als: “Donkerte”.  (Bron: overijssel.tercera-ro.nl)
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De gemeente stelt nadere eisen zodat de oppervlakte daadwerkelijk gesloopt 
wordt, de bestemming wordt aangepast en de omgeving landschappelijk 
wordt ingepast. De initiatiefnemer voldoet met opgesteld plan in combinatie 
met het bestemmingsplan door BJZ.nu opgesteld aan de voorwaarden van 
de gemeente Tubbergen. 

In dit geval wordt totaal 1081 m2 gesloopt. 761 m2 daarvan aan de Hagweg 
ongenummerd in de vorm van mestsilo’s en 320 m2 in de vorm van een 
veldschuur aan de Looleeweg ongenummerd.  

Onder hoofdstuk 7 is de financiële onderbouwing terug te vinden.

3.3 Casco benadering Noordoost Twente
De gemeente Tubbergen hanteert, vooral ter bescherming van het bestaande 
landschap, het casco beleid. Door het casco beleid is het mogelijk om via een 
kaart te achterhalen of een ontwikkeling wel of niet in strijd is met elementen 
welke tot de casco behoren. Elementen als onderdeel uitmakend van de 
Casco zijn in principe niet te verwijderen (blauwe lijnen / roze vlakken op de 
kaart). Op de kaart is vermeld dat er sprake is van een casco element. Dat is 
echter onjuist: er is sprake van een mestsilo inclusief inrichting. Gemotiveerd 
kan daarom afgeweken worden van de cascokaart. Er wordt geen element 
geveld of verplaatst. Met nieuwe aanplant aan de voorzijde wordt zelfs een 
casco element versterkt.

De ontwikkeling heeft geen consequenties voor het cascobeleid en/of het 
cascobeleid heeft geen consequenties voor de ontwikkeling.
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Fragment van de cascokaart behorende bij de casco benadering. (Bron: geo.overijs-
sel.nl)
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Via de rood voor rood regeling bestaat de mogelijkheid om de mestsilo’s 
te slopen en daarentegen een woning te bouwen. De mestsilo’s hebben 
een economische waarde, maar moeten als landschap ontsierend worden 
beschouwd. Mestsilo’s die direct bij een agrarisch bedrijf zijn gelegen maken 
onderdeel uit van de bedrijfsvoering en zijn in die zin niet direct landschap 
ontsierend. Het betreft dan vaak een onderdeel van de compacte agrarische 
bebouwing op een erf. In dit geval is er geen sprake van een volwaardig erf. 
Er is immers geen bedrijfswoning en er zijn ook geen verdere agrarische 
opstallen. 

In het geval van de rood voor rood regeling moet terug gebouwd worden 
op de slooplocatie en binnen een agrarisch bouwvlak. Dat is hier het geval. 
Een verdere beperking is dat de initiatiefnemer slechts eigenaar is van hat 
kadastraal eigendom waarbinnen de mestsilo’s en de verharding is gelegen. 
Het kadastraal eigendom geeft echter voldoende ruimte om een woning te 
bouwen met bijgebouw. Een deel bouwvlak ligt dus buiten het eigendom en 
zal na het doorlopen van de procedure verdwijnen. 

Gekozen is voor een woning (A op tekening) en schuur (B) met een verstrooide 
opzet. Daarbij wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het kampenlandschap. 
Een landschap dat juist bekend staat vanwege de onregelmatige en verspreid 
liggende bebouwing dat veelal op een verstrooide manier is opgezet. Het 
omliggende ontginningslandschap is formeler en kent daardoor ook strakkere 
erven. Daar is nadrukkelijk niet voor gekozen. Het erf wordt dicht aan de 
Hagweg geprojecteerd om te voorkomen dat het erf te nadrukkelijk in het 
(open) landschap aanwezig is zoals dat bij de mestsilo nu wel het geval is. Ten 
opzichte van de huidige situatie neemt het bebouwde oppervlak duidelijk af.

De verharding (C op tekening) en dus het functionele aspect bevindt zich 
tussen de woning, de schuur en de Hagweg. Daarbij worden er meerdere 
bomen aangeplant (J) om een robuuste verbinding te hebben met de 
landschappelijke drager langs de Hagweg. 

Verder wordt een haag (H) ten behoeve van wat privacy en een struweelhaag 
(L) ter afbakening van het erf in combinatie met een solitaire boom die in 
de toekomst een beeldbepalende waarde gaat verkrijgen. Aan de zuidzijde 
van het perceel worden zonnepanelen aangebracht om aan de vereisten 
voor woningbouw te kunnen voldoen. Gekozen wordt voor een zeer vlakke 
opstelling waardoor geen verdere inpassing nodig is. 

Maatregelen:

- Het aanbrengen van duurzame elementverharding (C);
- Het slopen van de mestsilo’s (D);
- Het aanbrengen van vlakke zonnepanelen (E);
- Het aanplanten van een haag ten behoeve van privacy (H);
- Het aanplanten van meerdere bomen voor verbinding met de landschappelijke 
  drager (J);
- Het aanplanten van een struweelhaag ten behoeve van de afbakening van 
  het erf (L).

Met voorgenoemde maatregelen voldoet het plan aan de gestelde eisen van 
de gemeente.

5. Nieuwe situatie bouwlocatie
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Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:   Rood voor rood

Locatie:  Hagweg ong.

Woonplaats: Harbrinkhoek

nl-landschap.nl

Getekend: NH

Datum:  13-04-2021

Gecontroleerd: -

Schaal:  1:750

Status:  DO

Aantal pag.: 1

Formaat: A3

Noord:  Tekening is noordgericht

A

I

G

C

D

H

J

K

B

E

F

L

J
J

K

A: Nieuw te bouwen woning op basis van de rood voor 

 rood regeling.

 

B: Nieuw te bouwen schuur á 100 m2.

C: Nieuw aan te leggen erfverharding met een gebakken 

 klinker totaal 350 m2.

D: Te slopen mestsilo’s.

E: Aan te leggen zonnepanelen, in verband met 

 landschappeli jke inpassing wordt gekozen voor een 

 vlakke opstell ing.

F: Gazon/gras/tuin met open karakter richting zuiden en 

 westen.

 

G: Berm/ruigte.

H: Nieuw aan te planten fragmenten haag ter inpassing 

 van het erf. Aanplant met beukhaag of haagbeuk in de 

 maat 80-100 (hoogte in centimeters) met 5 stuks per 

 meter. Totaal 100 stuks.

I: Plangrens, met aan west, zuid en oostzijde voorzien 

 van gekloofde eiken palen met schapengaas.

J: Nieuw aan te planten bomen om erf te verbinden aan 

 voorlangs gelegen houtwal. Soorten tussen erf en de 

 weg zomerlinde en/of zomereik, totaal 5 stuks en ten 

 zuiden van bijgebouw één linde of walnoot. 

 Maatvoering 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk 

 voorzien van twee boompalen.

K: Bestaande houtopstand.

L: Struweelhaag met inheemse soorten als meidoorn, 

 l iguster, veldesdoorn, beukhaag, haagbeuk en 

 hondsroos. Totaal  2 plantri jen met 50 centimeter in en 

 tussen de plantri jen met 64  stuks in de maat 80-100 

 (hoogte in centimeters).

Situatie omstreeks 1935 (topotijdreis.nl)
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Om aan de rood voor rood verplichting van 1000 m2 sloopmeters te kunnen 
voldoen wordt gebruik gemaakt van een veldschuur aan de Looleeweg. De 
schuur is 320 m2 groot en wordt volledig gesaneerd. Na het doorlopen van de 
rood voor rood regeling is er op deze locatie geen sprake meer van bebouwing 
en/of de mogelijkheid daartoe. De schuur (A op tekening) wordt gesaneerd 
waarbij de huidige situatie ongewijzigd blijft. Na sanering wordt het ingericht 
als weiland. 

6. Nieuwe situatie slooplocatie
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Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:   Rood voor rood

Locatie:  Looleeweg ong.

Woonplaats: Harbrinkhoek

nl-landschap.nl

Getekend: NH

Datum:  13-04-2021

Gecontroleerd: -

Schaal:  1:750

Status:  DO

Aantal pag.: 1

Formaat: A3

Noord:  Tekening is noordgericht

A

C

D

B

B

B

D

A: Te slopen veldschuur.

B: Te behouden houtopstanden.

C: Onverharde toerit.

D: Weilanden.

Situatie omstreeks 1910 (topotijdreis.nl)
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Vanuit het rood voor rood beleid 2014 van de gemeente Tubbergen bestaat 
de mogelijkheid voor herstructurering door middel van Rood voor Rood, 
waarbij in ruil voor de sloop van schuren en andere investeringen in de 
ruimtelijke kwaliteit een woning gebouwd mag worden. Er moet daarvoor een 
aanzienlijke reductie van het bouwoppervlak en bouwvolume plaats vinden en 
er moet geïnvesteerd worden de ruimtelijke kwaliteit. Dit moet blijken uit het 
ruimtelijke kwaliteitsplan.

Als uitgangspositie geldt de waarde van de bouwkavel waarbij de huidige 
waarde van de ondergrond in mindering mag worden gebracht. Daarnaast 
mag 30 % van de gecorrigeerde vervangingswaarde en de sloopkosten á 
€ 25,-- per m2 worden afgetrokken. In het geval van asbest mogen kosten 
separaat opgevoerd worden. In dit geval is er uitgegaan van een offerte voor 
het saneren van asbest. De kostenpost voor asbest is verwerkt in de tabel. In 
dit geval betekent dat de investering in de ruimtelijke kwaliteit € 58.935,15 is 
(zie tabel rechterpagina). 

Voor de investering mogen de kosten van de taxatie worden afgetrokken. De 
kosten voor het opstellen van het Rood voor Rood plan alsmede de kosten 
voor de noodzakelijke onderzoeken mogen ook worden afgetrokken tot een 
maximum van € 25.000,--. De onderzoekskosten, inclusief taxatiekosten, 
bedragen in dit geval € 12.175,--.

De kosten voor het kwaliteitsteam en de kosten die door de gemeente in 
rekening worden gebracht voor de rood voor rood overeenkomst mogen 
evenwel worden afgetrokken. Ten einde mogen investeringen in de ruimtelijke 
kwaliteit als het landschappelijk inpassen van een erf mee worden gerekend 
als investering in de ruimtelijke kwaliteit. 

De kostenpost voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit (onder meer voor het leveren en aanbrengen van grond t.b.v. het 
herstellen van de kamp) bedraagt € 44.358,40. Op de rechterpagina is een 
kostenbegroting opgenomen. Onderstaand een offerte met betrekking tot de 
levering en verwerking van grond. Gesteld kan worden dat het te investeren 
bedrag de gevraagde investering overschrijdt. Er wordt voldaan aan de 
voorwaarden vanuit het rood voor rood beleid.

7. Financiële onderbouwing

Offerte leveren en aanbrengen grond. (Bron: initiatiefnemer)
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Links: berekening investering rood voor rood. Rechts: investering / landschappelijke maatregelen Hagweg. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)Offerte leveren en aanbrengen grond. (Bron: initiatiefnemer)
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op een agrarisch perceel aan de Hagweg 1 te 
Harbrinkhoek. Het voornemen is de agrarische bebouwing ter plaatse te slopen en ter compensatie een 
woning met een bijgebouw te realiseren.  

In afbeelding 1.1 is de locatie van het projectgebied indicatief met de rode ster weergegeven.  

 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het 
kader van deze procedure is het benodigd de geluidbelasting ter plaatse van de te realiseren woning te 
toetsen aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In de 
directe omgeving van het projectgebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft 
uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de 
gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien 
een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende 
paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 
1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde en, indien nodig, aan de uiterste grenswaarde 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet noodzakelijk is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’. 

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen als vervangende nieuwbouw die binnen de geluidszone van een weg 
liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’. 
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Een woning is als volgt gedefinieerd in de Wgh: 

‘gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de 
beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 
beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van 
laatstgenoemde wet’.  

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere 
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 2 is de hoogst 
mogelijke waarde voor nog niet geprojecteerde woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven 
(artikel 83 Wgh). 

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Hierbij dient afgewogen te worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van 
alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan, zoals in artikel 
3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt; 

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 

• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

2.5.1 Algemeen 

De gemeente Tubbergen beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van 
de gemeente Tubbergen” en de “Nota hogere grenswaarden” . 

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB 
Buitenstedelijk gebied 53 dB 
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Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde 
toekennen (maximaal 53 dB in het buitengebied), indien aangetoond is dat aan de hoofd- en 
ontheffingscriteria kan worden voldaan. De gemeente Tubbergen past hierbij primair akoestische 
compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidsklasse verschillend. 

2.5.2 Situatie projectgebied 

Het projectgebied is op basis van het gemeentelijk beleid aangewezen als ‘buitengebied’, met de 
ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (48 dB) en bovengrenswaarde ‘onrustig’ (53 dB). 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Het voornemen is om ter plaatse de agrarische bebouwing te slopen en ter compensatie een woning met 
bijgebouw te realiseren. In afbeelding 3.1 is het gewenste plan weergegeven. 

 

Afbeelding 3.1 Indicatieve inrichtingstekening (Bron: Gemeente Tubbergen) 

Het projectgebied ligt in de geluidszone van de Hagweg. De Hagweg betreft een weg met een snelheidsregime 
van 60 km/uur en heeft daarmee een wettelijke geluidszone.  

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd.  

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu) 

3.2 Verkeersgegevens 

De gemeente Tubbergen beschikt over verkeersprognoses voor het jaar 2030 van Hagweg. Het betreft 
prognoses van de etmaalintensiteit, voertuigverdeling, uurverdeling, wettelijke rijsnelheid en wegdektype. Om 
tot een prognose van de etmaalintensiteit voor het jaar 2031 te komen is gerekend met een jaarlijkse 
autonome groei van 1,5%. In bijlage 1 zijn de ingevoerde itemeigenschappen, waaronder de ingevoerde 
verkeersgegevens, opgenomen.  

Locatie projectgebied Stedelijk gebied 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 53 dB (op basis van gemeentelijk beleid) 
Wgh van toepassing Ja 
Vermindering geluidsbelasting relevante wegen 5 dB (zie paragraaf 2.4) 



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hagweg 1, Harbrinkshoek 
Definitief 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

   

 

9 

HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 1,0 (akoestisch zacht). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

• Hagweg met intensiteiten; 

• gebouwen inclusief hoogte (gebaseerd op het betreffende ontwerp) 

• harde bodemgebieden; 

• rekenpunten op 1,5, 4,5 en 7,5 meter op alle gevels van de woning. 

In bijlage 1 zijn uitsneden van het rekenmodel weergegeven.  

4.2 Resultaten 

Ter plaatse van de te realiseren woningen bedraagt de geluidsbelasting inclusief reductie maximaal 51 dB als 
gevolg van de Hagweg. Er wordt wel aan de maximaal toegestane waarde van 63 dB voldaan. Ook wordt aan 
de bovengrenswaarde van 53 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid voldaan. In bijlage 2 zijn de rekenresultaten 
opgenomen. 

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om de geluidbelasting te reduceren beschreven. 

4.3 Maatregelen reductie geluidbelasting 

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en 
gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven. 

4.3.1 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral 
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 
gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt 
rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. In het kader van de 
ontwikkeling is geen sprake van invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast is ook geen 
sprake van invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime. 

Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van voertuigen en 
daarmee het geluid van een voertuig. Bij toepassing van dubbellaags ZOAB vermindert het geluidniveau met 
circa 4 tot 5 dB. Het toepassen van een stiller wegdek gaat gepaard met hoge kosten, vanwege de relatief 
kleine oppervlakte van het wegdek dat aangepast moet worden. De wegbeheerder zal daarnaast niet 
instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudtechnische 
problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar. 
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4.3.2 Overdrachtsmaatregelen 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevel. Deze 
maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien hiervoor geen ruimte aanwezig is 
en dit niet past binnen de stedenbouwkundige structuur. 

Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en 
financieel oogpunt. 

4.3.3 Gevelmaatregelen 

Als een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd worden. 
Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 0 dB 
bedraagt. Er moet dan ook met een geluidbelasting van maximaal 56 dB worden gerekend. De vereiste 
geluidwering GA;K bedraagt 56 – 33 = 23 dB.  

4.3.4 Conclusie maatregelen 

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren 
van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Er kan dan ook een hogere waarde LDEN van 51 dB 
als gevolg van de Hagweg ter plaatse van de noordgevel. Voor de oostgevel dient een hogere waarde van 50 
dB te worden aangevraagd. 

4.4 Hogere waarde 

4.4.1 Algemeen 

De maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen ontmoeten bezwaren 
van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard, waardoor een hogere waarde kan worden 
aangevraagd. 

 

4.4.2 Ontheffingscriteria 

De gemeente Tubbergen toetst een verzoek tot een hogere waarde daarnaast aan de ontheffingscriteria, zoals 
deze op 31 december 2006 (oude Wet geluidhinder) golden. Deze zijn goed bruikbaar en doen recht aan de 
problematiek. 

Ontheffingsgronden, conform het voormalig Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen: 

• nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die: 
1. verspreid gesitueerd worden; 
2. ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 
3. door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen; 
4. ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

In dit geval wordt voldaan aan criteria 4: de woning wordt gebouwd ter vervanging van bestaande bebouwing. 

4.4.2 Primair akoestische compensatiemaatregelen 

Indien aangetoond is dat het verzoek tot een hogere waarde voldoet aan de hoofd- en ontheffingscriteria kan 
onder voorwaarden een hogere waarde worden verleend. De gemeente Tubbergen past hierbij primair 
akoestische compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidsklasse verschillend. 

In dit geval is een hogere waarde LDEN van maximaal 51 dB noodzakelijk, vanwege de Hagweg. Hiermee valt de 
geluidsbelasting in de klasse “onrustig”. 

Voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse ‘onrustig’  
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Bij het toekennen van een verzoek om een hogere waarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en met de 
geluidsklasse ‘onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:  

• indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen; 

• indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten; 

• in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de 
ambitiewaarde van het betreffende gebied; 

• het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor het 
achterliggende gebied ontstaat; 

• vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en 
scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan 
de binnenwaarde van het Bouwbesluit.  

Zoals uit paragraaf 4.3 blijkt is het niet mogelijk bron- en overdrachtsmaatregelen te realiseren. Voor de 
woning kan een hogere waarde worden vastgesteld van hoogstens 51 dB. 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Hagweg bedraagt hoogstens 51 dB. Hiermee 
wordt niet aan de aan de ambitiewaarde en de voorkeurswaarde van 48 dB voldaan. Bron- en 
overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële 
aard. Daarnaast wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden uit het geluidbeleid van de gemeente 
Tubbergen voor het toekennen van een hogere waarde. Er kan dan ook een hogere waarde van hoogstens 51 
dB ten aanzien van de Hagweg worden vastgesteld. Met het nemen van gevelmaatregelen met een 
geluidwering van maximaal 23 dB kan een binnenniveau van 33 dB worden gerealiseerd. Er is daarmee sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wat betreft het aspect 
wegverkeerslawaai.  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Rekenmodel  
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Bijlage 2 Resultaten 

  



Resultaten Hagweg incl. reductie

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Noord_A Noordgevel 246579,37 489322,46 1,50 49,4 46,9 40,0 50,1
Noord_B Noordgevel 246579,37 489322,46 4,50 50,2 47,7 40,9 50,9
Noord_C Noordgevel 246579,37 489322,46 7,50 50,0 47,6 40,7 50,8
Oost_A Oostgevel 246586,82 489316,28 1,50 48,5 46,0 39,1 49,2
Oost_B Oostgevel 246586,82 489316,28 4,50 49,3 46,8 40,0 50,1

Oost_C Oostgevel 246586,82 489316,28 7,50 49,2 46,7 39,9 49,9
West_A Westgevel 246570,68 489318,37 1,50 39,0 36,6 29,7 39,8
West_B Westgevel 246570,68 489318,37 4,50 40,6 38,1 31,3 41,3
West_C Westgevel 246570,68 489318,37 7,50 40,5 38,0 31,2 41,2
Zuid_A Zuidgevel 246578,19 489312,21 1,50 -- -- -- --

Zuid_B Zuidgevel 246578,19 489312,21 4,50 -- -- -- --
Zuid_C Zuidgevel 246578,19 489312,21 7,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-3-2021 15:30:09Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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Bijlage 3 Itemeigenschappen 



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

Hagweg Hagweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W5 -- -- -- --  60  60  60 --

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

Hagweg  60  60  60 --  60  60  60 --   2128,00   6,58   3,72   0,77 -- -- -- --

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Hagweg --  99,16  98,99  99,12 --   0,55   0,50   0,35 --   0,29   0,50   0,35 -- -- -- -- --    138,85     78,36

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

Hagweg     16,24 --      0,77      0,40      0,06 --      0,41      0,40      0,06 --   75,73   82,27   88,76   97,30  105,16

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

Hagweg   99,83   92,00   81,12   73,35   79,93   86,40   94,89  102,69   97,37   89,54   78,69   66,39   72,86   79,35

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Hagweg   87,98   95,84   90,51   82,67   71,78 -- -- -- -- -- -- -- --

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

Noord Noordgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Oost Oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
Zuid Zuidgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
West Westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Bodem 1 Bodemgebied 0,00
Bodem 2 Bodemgebied 0,00
Hagweg Hagweg -- 2,50m (L/R) 0,00

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

Woning Woning projectgebied     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Bijgebouw projectgebied     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Woning 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Wijknr Wijk Type Type naam Opmerking Inwoners Woningen H van H tot

Projectgeb Projectgebied adres     0     -1    -1      0,00      0,00     0,00   500,00

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Zoeken Dag Min Dag Max Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min 24u max

Projectgeb  500,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00

26-3-2021 15:30:53Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3  Verkennend 
bodemonderzoek

110      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong





































































Bijlage 4  Actualiserend 
bodemonderzoek

144      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong



 
 
 
  

 

 

Actualiserend verkennend 
bodemonderzoek 
ter plaatse van: 

 

Hagweg ong. 
te Harbrinkhoek 

 
 

 

 

 
projectnummer 

210334-H 
 



 Pagina 2 van 13  
 

  
Actualiserend verkennend bodemonderzoek 

Hagweg ong. te Harbrinkhoek  (kenmerk: 210334-H) 
 

TITELBLAD 
 

RAPPORT 
Type onderzoek Actualiserend verkennend bodemonderzoek 
Locatie onderzoek Hagweg ong. te Harbrinkhoek 
Projectnummer 210334-H 
Versie rapportage 1.0 
Auteur J.M. Aalderink - Reurslag 
Controle en vrijgave J.R.W. Staal 
Paraaf vrijgave 

 

 
 

Datum 16 maart 2021 
OPDRACHTGEVER 
Naam Dhr. D. Haarhuis 
Adres Kottestraat 12, 7615 PC Harbrinkhoek 
UITGEVOERD DOOR 
Monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. T. Bonkes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITGEVOERD DOOR  
 

 
 

info@vdpoelmilieu.nl    
www.vdpoelmilieu.nl  

 
Aalsvoort 2e 

7241MA Lochem 
Tel: 0547 – 26 18 88 

 

DISCLAIMER 
Dit rapport is het resultaat van een actualiserend verkennend bodemonderzoek dat is uitgevoerd ter plaatse van Hagweg ong. te 
Harbrinkhoek. Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, 
inclusief bijlagen. 
 
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is, 
de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken en het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt. 
 
© 2021 Van der Poel BV. 
Gebruik en overname van gegevens alleen toegestaan met volledige bronvermelding. 
Wijze van citeren: Van der Poel 2021 Harbrinkhoek_210334-H_Hagweg._VO 
 
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

  



 Pagina 3 van 13  
 

  
Actualiserend verkennend bodemonderzoek 

Hagweg ong. te Harbrinkhoek  (kenmerk: 210334-H) 
 

INHOUD 

1. INLEIDING .................................................................................................................... 4 
1.1 Aanleiding en doelstelling ............................................................................................................. 4 
1.2 Kwaliteitsborging algemeen .......................................................................................................... 4 
1.3 Kwaliteitsborging onderzoek ......................................................................................................... 4 

1.3.1 Normen onderzoeksstrategie ........................................................................................................... 4 
1.3.2 Veldwerkzaamheden ........................................................................................................................ 5 
1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden ......................................................................................................... 5 

1.4 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 5 

2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017) ............................................................................. 6 
2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek ............................................................................... 6 
2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek ................................................................................................. 6 
2.3 Stap 2; onderzoeksvragen ............................................................................................................. 6 
2.4 Samenvatting vooronderzoek ....................................................................................................... 7 
2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek ........................................................................ 8 
2.6 Afwijkingen vooronderzoek .......................................................................................................... 8 
2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740)........................................................... 8 

3. VELDWERKZAAMHEDEN .............................................................................................. 9 
3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond) ....................................................................... 9 
3.2 Bodemopbouw .............................................................................................................................. 9 
3.3 Zintuiglijke waarnemingen ............................................................................................................ 9 
3.4 Afwijkingen protocollen ................................................................................................................ 9 
3.5 Afwijkingen strategie(ën) .............................................................................................................. 9 

4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING ....................................................................... 10 
4.1 Analysemonsters ......................................................................................................................... 10 
4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden ................................................................................. 10 
4.3 Toetsing analyseresultaten .......................................................................................................... 10 
4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond ............................................................................................... 11 

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES ............................................................................... 12 
5.1 Samenvatting .............................................................................................................................. 12 
5.2 Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................................... 13 
 
BIJLAGEN  
1.1 Regionale ligging  
1.2 Situatieschets onderzoekslocatie met boorpunten 
2 Resultaten vooronderzoek 
3 Boorprofielen 
4 Analyseresultaten 
5 Toetsingswaarden 
6 Analysemethoden 
 
  



 Pagina 4 van 13  
 

  
Actualiserend verkennend bodemonderzoek 

Hagweg ong. te Harbrinkhoek  (kenmerk: 210334-H) 
 

1. INLEIDING 

Door Van der Poel BV is een actualiserend verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Hagweg (ongenummerd) te Harbrinkhoek. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding en de doelstelling van het onderzoek, en de wijze 
van kwaliteitsborging van de verschillende onderzoekstappen. 
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot het actualiserend verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling in 
het kader van rood voor rood ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Het doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de bovengrond van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde te bepalen of er 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige gebruik van de 
locatie (wonen met tuin). 
 

1.2  Kwaliteitsborging algemeen 
Van der Poel BV streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Van der 
Poel, hetgeen betekent dat het advies van Van der Poel onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Van der Poel alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 

1.3 Kwaliteitsborging onderzoek 
De bodemonderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen en protocollen. 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema.  
 
In de volgende paragrafen worden de normen, beoordelingsrichtlijnen toegelicht. 
 

1.3.1 Normen onderzoeksstrategie 
In tabel 1.1 zijn de kwaliteitsnormen opgenomen, die zijn toegepast voor de bepaling van de 
bodemonderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 1.1 Toegepaste onderzoeksnormen 

Aspect onderzoek Toegepaste norm 
Strategie voor uitvoeren van milieu hygiënisch vooronderzoek NEN 5725:2017 
Strategie voor uitvoeren van verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 + A1:2016  

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
beschreven in respectievelijk § 2.6 “Afwijkingen vooronderzoek” en § 3.6 “Afwijkingen strategie(ën)”. 
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1.3.2 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd door Eco Reest BV te Zuidwolde. De veldwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend 
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 
Het certificaatnummer is K96988/01, en de certificerende instelling is KIWA te Rijswijk.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers, zoals 
weergegeven op het titelblad. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen en protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn 
gekomen zijn weergegeven in § 3.5 “Afwijkingen protocollen”. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website: https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 
De chemische analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend 
door het ministerie van I en W. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering van de analyses naar voren zijn 
gekomen, zijn beschreven in § 4.2 “Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden”. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een 
samenvatting van de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een samenvatting opgenomen en 
zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725:2017) 

Het vooronderzoek is de basis voor werkzaamheden die een uitspraak vereisen over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Het doel van het vooronderzoek is inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, 
mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie zelf, alsmede 
eventuele beïnvloeding(en) vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
zoals hierna weergegeven.  
 

2.1 Systematiek milieuhygiënisch vooronderzoek 
Het vooronderzoek is onderverdeeld in twee stappen. In stap 1 wordt de aanleiding voor het 
vooronderzoek bepaald. De mogelijke aanleidingen (A t/m G) zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Voor de in bijlage 2 weergegeven mogelijke aanleidingen zijn in de NEN 5725:2017 diverse 
onderzoeksvragen geformuleerd. In stap 2 van het vooronderzoek moet antwoord verkregen worden 
op een deze onderzoeksvragen.  
 
Indien naar deskundigheid van de onderzoeker alle (verplichte) onderzoeksaspecten zijn behandeld 
en de onderzoeksvragen (zie bijlage 2) in voldoende mate zijn beantwoord, is het vooronderzoek 
afgerond en worden conclusies getrokken en een hypothese opgesteld.  
 

2.2 Stap 1; aanleiding vooronderzoek  
De eerste stap in het vooronderzoek is het vaststellen van de aanleiding voor vooronderzoek (zie ook 
bijlage 2). In het onderhavige geval is aanleiding A geselecteerd, die onderstaand is weergegeven. 
 
- A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 
volgens 6.2.1 
 

2.3 Stap 2; onderzoeksvragen  
Uit de geselecteerde aanleiding (A) voor het vooronderzoek volgt een aantal onderzoeksvragen die 
zijn weergegeven in bijlage 2. Op basis van het totaal aan informatie uit het vooronderzoek moeten 
de onderzoeksvragen worden beantwoord, waarna een hypothese voor bodemonderzoek wordt 
opgesteld.  
 
In tabel 2.1 zijn de onderzoeksaspecten weergegeven, waarover bij het vooronderzoek informatie 
moet worden verzameld.  
 
Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten en te verzamelen informatie 

Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de 
bodem 

       

Geohydrologie        
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Onderzoeksaspecten 
 

Aanleidingen tot 
vooronderzoek 

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

       

Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

       

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport 
te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
De verzamelde informatie benoemd in tabel 2.1 met antwoorden is weergegeven in bijlage 2.  
 
In § 2.4 (samenvatting vooronderzoek) is een beschrijving van de te onderzoeken locatie 
weergegeven met antwoorden, op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen weergegeven 
in bijlage 2. 
 

2.4 Samenvatting vooronderzoek 
Na het raadplegen van de verschillende bronnen zijn er voldoende gegevens bekend om antwoord te 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen (bijlage 2). 
 
De onderzoekslocatie ligt aan de Hagweg te Harbrinkhoek is kadastraal bekend als gemeente 
Tubbergen, sectie I, nr. 5576 en heeft een totale oppervlakte van circa 2.500 m2. De regionale ligging 
van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1. De te onderzoeken locatie is weergegeven in bijlage 1.2. 
 
Uit informatie van BAG-viewer komt naar voren dat de mestbassins dateren van 1980. Het 
kaartmateriaal van Topotijdreis geeft de mestbassins weer vanaf 1995, voordien bestond de locatie 
uit agrarisch terrein. 
 
Door Van der Poel Milieu B.V. is een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd op onderhavige 
onderzoekslocatie (rapportnr. 11305.155, d.d. mei/juni 2013). Aanleiding was de vaststelling van de 
nulsituatie van de bodem in verband met de verzekering van de mestbassins op de 
onderzoekslocatie. Analytisch is destijds in de bovengrond een achtergrondwaarde overschrijding 
aangetoond van het PCB gehalte. Verder zijn in zowel de boven- als ondergrond geen van de 
onderzocht parameters gemeten in gehalten die de achtergrondwaarden en/of rapportagegrens 
overschrijdt. In het grondwater overschreden de gehalten barium en zink de streefwaarden. 
 
Bij de gemeente Noaberkracht en de Omgevingsrapportage Overijssel is geen bodeminformatie 
bekend met betrekking tot de onderzoekslocatie. 
 
Tijdens de terreininpectie d.d. 9 maart 2021 zijn geen verdachte locaties (inclusief 
asbesttoepassingen) waargenomen. Op de locatie bevinden zich twee mestbassins. De locatie is 
deels verhard met klinkers. 
 
Voor de uitgebreide weergave van het vooronderzoek verwijzen wij naar bijlage 2.1. 
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2.5 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 
Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig in relatie tot het doel van het onderzoek, aangezien 
er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn en er in afdoende mate antwoord kan worden 
gegeven op de onderzoeksvragen. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene 
bronnen, in voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van 
de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 

2.6 Afwijkingen vooronderzoek 
Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2017 naar voren gekomen. 
  

2.7 Onderzoekshypothese (NEN5725) en -strategie (NEN5740) 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is ter plaatse van de in het vooronderzoek 
beschouwde locatie bodemonderzoek noodzakelijk.  
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek uitgevoerd op basis van de 
richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is 
beschouwd als een onverdachte locatie.  
 
Tussen 2013 (uitvoer voorgaand bodemonderzoek) en heden zijn ter plaatse geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten ontplooid. De bestaande kwaliteitsgegevens van de ondergrond en 
het grondwater worden door de Omgevingsdienst Twente als voldoende representatief beschouwd. 
Onderhavig onderzoek heeft betrekking op het actualiseren van de kwaliteitsgegevens van de 
bovengrond. 
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3. VELDWERKZAAMHEDEN 

In dit hoofdstuk is de uitvoering van de veldwerkzaamheden beschreven, met eventuele afwijkingen 
op de veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 

3.1 Uitvoering werkzaamheden (bemonstering grond) 
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 9 maart 2021.  
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 12 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 1 t/m 12).  
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 

3.2 Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de locatie is samengevat in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw onderzoekslocatie 
Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0 - 0,5 Zand, matig fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus. 
   0,5 Diepst verkende bodemlaag 

 

3.3 Zintuiglijke waarnemingen 
Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden. Er 
zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen. 
 

3.4 Afwijkingen protocollen 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
SIKB protocol 2001 naar voren gekomen. 
 

3.5 Afwijkingen strategie(ën) 
Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009/A1: 2016 naar voren gekomen. 
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

Na bemonstering van grond zijn de monsters gekoeld opgeslagen, en ter analyse aangeboden aan 
het laboratorium. 
 
Alle geanalyseerde monsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in 
het AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 

4.1 Analysemonsters 
In tabel 4.1 zijn de geanalyseerd grondmonster weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters grond en grondwater  
Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 
Mp. 1 t/m 10 0,0 – 0,5 Bovengrond, 

Zwak humeus 
Standaardpakket bodem 

Mp. 11 en 12 0,08 – 0,58 Bovengrond 
Niet humeus 

Standaardpakket bodem 

 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” genoemd in tabel 4.1 bestaat uit de paramaters droge 
stof, lutum en organische stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, 
nikkel, lood en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en 
minerale olie GC (C10-C40). 
 

4.2 Afwijkingen laboratoriumwerkzaamheden 
Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.3 Toetsing analyseresultaten 
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 is gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
risiconiveaus (achtergrondwaarden) en maximaal toelaatbare risiconiveaus (interventiewaarden) 
weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrondwaarden, respectievelijk 
Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische gegevens, en 
hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een organische 
stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het 
gemeten gehalte omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde 
gehalten worden vervolgens getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond is weergegeven in de tabel in de navolgende paragraaf. 
Onder de tabel wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage 4.  
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De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Betekenis van de toetsingswaarden  

Concentratieniveau Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

≤ AW-waarde  
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde 
gemeten 

 - 

> AW-waarde  Lichte verhoging gemeten  * 
> I-waarde Sterke verhoging gemeten  *** 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

 
Tabel 4.2 is de legenda voor de interpretatie van de geanalyseerde grondmonsters, zoals 
weergegeven in tabel 4.3. 
 

4.4 Milieuhygiënische kwaliteit grond 
In tabel 4.3 zijn de geanalyseerde grondmonsters met toetsing conform tabel 4.2 weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Geanalyseerde grondmonsters met toetsing  

Grondmonster 
Diepte  
(m-mv) 

Motivatie Analyseresultaten 
Indicatieve toetsing Rbk 

Mp. 1 t/m 10 0,0 – 0,5 Mp. 1 t/m 10 - Landbouw / natuur 

Mp. 11 en 12 0,08 – 0,58 Mp. 11 en 12 - Landbouw / natuur 

 
Uit tabel 4.3 blijkt dat in de geanalyseerde bovengrond mengmonsters geen gehalten aan de 
onderzochte parameters gemeten zijn boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Indicatieve toetsing Rbk: 
De bovengrondmonsters zijn indicatief getoetst aan Rbk (zie tabel 4.3). De toetsing is indicatief 
omdat het onderzoek niet is uitgevoerd als partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 
Opgemerkt wordt dat er geen analyses op PFAS zijn uitgevoerd, hetgeen mogelijk noodzakelijk is 
indien de grond wordt afgevoerd van de locatie. 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De doelstelling van het bodemonderzoek is bereikt. In dit hoofdstuk vindt u de samenvatting van de 
onderzoeksresultaten, en de conclusies en aanbevelingen die daaruit voortvloeien. 
 

5.1 Samenvatting 
Door Van der Poel BV is een actualiserend verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een locatie aan de Hagweg te Harbrinkhoek. 
 
De aanleiding tot het actualiserend verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling in 
het kader van rood voor rood ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Het doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de bovengrond van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt teneinde te bepalen of er 
vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige gebruik van de 
locatie (wonen met tuin). 
 
Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie ligt aan de Hagweg te Harbrinkhoek is kadastraal bekend als gemeente 
Tubbergen, sectie I, nr. 5576 en heeft een totale oppervlakte van circa 2.500 m2.  
 
Bij de gemeente Noaberkracht en de Omgevingsrapportage Overijssel is geen bodeminformatie 
bekend met betrekking tot de onderzoekslocatie. Tijdens de terreininpectie d.d. 9 maart 2021 zijn 
geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) waargenomen. Op de locatie bevinden zich 
twee mestsilo’s. De locatie is deels verhard met klinkers. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit zand, 
matig fijn, plaatselijk zwak siltig.  
 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de geanalyseerde bovengrond mengmonsters zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters 
gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond geen overschrijdingen van de achtergrond 
waarden zijn aangetoond.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve bevestigd. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming  
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op 
basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten 
van het actualiserend onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein. 
 
Betreffende de kwaliteit van de ondergrond en het grondwater wordt verwezen naar voorgaand 
bodemonderzoek door Van der Poel Milieu B.V. onder rapportnummer. 11305.155, rapportage d.d. 
mei/ juni 2013. 
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek, kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Van der Poel BV 
 
J.R.W. Staal 
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Regionale ligging onderzoekslocatie met luchtfoto                          Bijlage 1.1. 

 

 

 

Hagweg ong. te Harbrinkhoek 

Kadastrale gemeente Tubbergen, sectie I, perceelnr. 5576 
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BIJLAGE 2 



VOORONDERZOEK NEN 5725:2017         Bijlage 2 
Stap 1 Aanleiding voor het vooronderzoek  
Bepaal de aanleiding voor het vooronderzoek A. opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

volgens paragraaf 6.2.1 
 

Stap 2; te behandelen onderzoeks-aspecten per aanleiding  Aanleidingen tot vooronderzoek 
 A B C D E F G 
Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0      

Hoogteligging        
Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw        

Antropogene lagen in de bodem        
Geohydrologie        

Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit Geval van ernstige bodemverontreiniging?        
Kwaliteit o.b.v. BKK  0      
O.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken        

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, 
verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 
voorval 

Voormalig  0      
Huidig        
Toekomst     0   
Asbestverdacht?        

Terreinverkenning 
 Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te worden vermeld en gemotiveerd 
0 Optioneel 

 
Voor de bovenstaand vermelde mogelijke aanleidingen voor het vooronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld, die gemotiveerd moeten worden 
beantwoord op basis van de resultaten van het vooronderzoek. Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan vervolgens de 
onderzoekshypothese en -strategie worden bepaald.  
 
In de navolgende tabel zijn de onderzoeksvragen weergegeven voor Aanleiding A (opstellen onderzoekshypothese voor bodemonderzoek). De verplichte 
onderzoeksvragen zijn vetgedrukt weergegeven. 
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Hagweg ong., perceelnr. 5576, Harbrinkhoek. , projectnr. 210334 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en 
is deze voldoende? 

Adres (x/y-coördinaten):  Hagweg ong. Harbrinkhoek (x/y 246.577-489.320) 
Kadastrale aanduiding: Tubbergen, sectie I, perceelnr. 5576 
Te onderzoeken terreindeel (info opdrachtgever): Gehele perceel ( 2.500 m²) 
Begrenzing onderzoekslocatie aangegeven op: Bijlage 1.2 
Afbakening onderzoekslocatie voldoende?  Ja 

Eigendomssituatie ½ Dhr. D.B.A. Haarhuis en ½ mevr. C.H.S.M. Alberink 
Rechthebbenden - 
Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 
Bouwjaar bebouwing op locatie  Bag-Viewer geeft aan dat de twee mestbassins op locatie dateren van 1980 
Historie o.b.v. oude kaarten  Het kaartmateriaal van Topotijdreis geeft vanaf 1995 de bassins weer. Voordien bestond de locatie uit 

agrarisch terrein.  
Archief van der Poel B.V. Door Van der Poel Milieu B.V. is een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd op onderhavige 

onderzoekslocatie (rapportnr. 11305.155, d.d. mei/juni 2013). Aanleiding was de vaststelling van de 
nulsituatie van de bodem in verband met de verzekering van de mestbassins op de onderzoekslocatie. 
Analytisch is destijds in de bovengrond een achtergrondwaarde overschrijding aangetoond van het PCB 
gehalte. Verder zijn in zowel de boven- als ondergrond geen van de onderzocht parameters gemeten in 
gehalten die de achtergrondwaarden en/of rapportagegrens overschrijdt. In het grondwater overschreden 
de gehalten barium en zink de streefwaarden. 

Gemeente 
 

Noaberkracht per mail d.d. 8 maart 2021; Bij de gemeente is geen bodeminformatie voorhanden met 
betrekking tot de onderzoekslocatie. 

Omgevingsrapportage Overijssel Beschikt niet over bodeminformatie. 
Terreininspectie D.d. 9 maart 2021; Tijdens de terreininpectie zijn geen verdachte locaties (inclusief asbesttoepassingen) 

waargenomen. Op de locatie bevinden zich twee mestsilo’s. De locatie is deels verhard met klinkers.  
Is er sprake van potentiële bronnen van 
bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden 
als het heden?  

Nee 
Informatiebron  Locatie en verdacht aspect Verdachte parameter 
- - - 

Is de bodem asbestverdacht?  
 

De asbestdakenkaart van de Provincie Overijssel geeft de locatie weer als zijnde niet verdacht. Er zijn geen 
waarnemingen gedaan die asbest in bodem doen vermoeden. Tot het plaatsen van de mestsilo’s is de 
locatie in gebruik geweest als agrarisch terrein. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem 
in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn 
daarbij onderscheiden? 

Op de regionale bodemkwaliteitskaart Twente (Witteveen+Bos, projectcode ES349, d.d. 22 maart 2018) is 
aan de locatie de functieklasse landbouw / natuur toegekend. Op de ontgravingskaart boven- en 
ondergrond is de locatie tevens ingedeeld in de zone landbouw/ natuur. 
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Hagweg ong., perceelnr. 5576, Harbrinkhoek. , projectnr. 210334 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en 
is er binnen het onderzoeksgebied sprake van 
verschillende fysische kwaliteiten en/of 
bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische 
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er 
en waar bevinden deze zich?  

Bodemopbouw (bron: Dinoloket)  

 
Richting grondwaterstroming, te verwachten grondwaterstand  
Uit de isohypsen (zie figuur 1 aan het einde van deze bijlage) van het Eerste Watervoerende Pakket is af te 
leiden dat de lokale grondwaterstroming westen gericht is. Door plaatselijk voorkomen van oppervlaktewater, 
variaties in het maaiveldniveau en grondwaterbronneringen kan de stromingsrichting van het freatische 
grondwater (tevens het grondwater in het Eerste Watervoerende Pakket) hiervan afwijken (bron: 
grondwatertools.nl). De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,8 m-mv (voorgaand rapport 2013) 

Fysisch afwijkende/bodemvreemde lagen: 
Nee 

Is ter plaatse sprake van een Grondwater-
beschermings- of -onttrekkingsgebied, 
Waterberging? 

NEE (bron Atlas Leefomgeving) 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de 
omgeving van de bodemkwaliteit of de 
kwaliteit van het 
grondwater?  

Bron  Locatie  Verdachte parameter 
Nee - - 
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Hagweg ong., perceelnr. 5576, Harbrinkhoek. , projectnr. 210334 

Onderzoeksvraag (aanleiding A) Antwoord en motivatie  
Wordt op de locatie of een deel daarvan (een 
geval van ernstige) bodemverontreiniging 
vermoed?  

Vermoeden bodemverontreiniging op de locatie; Nee 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
afdoende bekend of is bodemonderzoek 
noodzakelijk?  

Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling in het kader van rood voor rood wordt de kwaliteit van de 
bovengrond geactualiseerd. 

Welke hypothese en strategie zijn van 
toepassing bij de uitvoering van 
bodemonderzoek? 

Zie paragraaf 2.8 

 
De voor het vooronderzoek relevante bronnen zijn in de onderstaande tabel weergegeven: 
 

Bron vooronderzoek Specificatie van de bron Bron  
geraadpleegd 

Datum 
Raadplegen bron 

Informatie 
Beschikbaar 

Opdrachtgever Dhr. D. Haarhuis JA  24 februari 2021 JA  
     

Gemeente Noaberkracht JA 8 maart 2021 JA  
Terreininspectie Veldwerk JA 9 maart 2021 JA  
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  4 maart 2021 JA  
Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  4 maart 2021 JA  
Google Maps http://maps.google.nl/  JA  4 maart 2021 JA  
Bodemkwaliteitskaart  Database Van der Poel B.V. JA  4 maart 2021 JA  
Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  4 maart 2021 JA  
Bodeminformatie provincie  https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/# 

https://noaberkracht.duurzaamheidskaart.nl/asbestdakenkaart/ 
JA  4 maart 2021 JA  

Bodemopbouw https://www.dinoloket.nl/ 
https://www.grondwatertools.nl/ 

JA  4 maart 2021 JA  

Historie van de locatie http://topotijdreis.nl  JA  4 maart 2021 JA  
KLIC http://www.klic.nl  JA  4 maart 2021 JA  
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Hagweg ong., perceelnr. 5576, Harbrinkhoek. , projectnr. 210334 

Figuur 1 Isohypsen (bron: grondwatertools.nl) 
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zi en is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instan es die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het
voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsopera e en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, par culieren en
gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inze en. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminforma esysteem (BIS) van de provincie.

In deze rapportage tre  u gegevens aan die a oms g zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.

De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot erns ge bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betre  de niet erns ge bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage.
Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: h ps://www.overijssel.nl/thema's/bodem/gemeenten/.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde loca es ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautoma seerd geanonimiseerd. Desondanks
kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens beva en. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Als u vragen hee  over de in dit rapport vermelde gegevens of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze
2.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is geen informa e aangetroffen.
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Disclaimer
De bodeminforma e die je in deze rapportage aantre  is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminforma esysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informa e is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is
niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informa e. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel
of in een gebied aanwezig is.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde loca es ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautoma seerd geanonimiseerd. Desondanks
kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens beva en. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Indien je fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantre  kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelich ng

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek gee  aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisa e van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende ac viteiten (HBB)
Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsac viteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een
brandsto ank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn poten ële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsac viteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De
poten ële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. A ankelijk van de score van de UBI behoort een loca e tot de werkvoorraad
(poten ële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsopera e van de
loca es waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Toelich ng
Samenstelling van bodeminforma e in het bodeminforma esysteem (BIS)

Verontreinigende ac viteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsac viteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het
bouwrijp maken, het lekken van een brandsto ank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn poten ële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsac viteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn.
landsdekkend beeld (LDB, 2004). De poten ële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. A ankelijk van de score van de UBI behoort een loca e tot de
werkvoorraad (poten ële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de
bodemsaneringsopera e van de loca es waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(poten ële)bodemverontreinigingsloca es doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de loca e niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De loca e is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de loca e na
sanering nog een restverontreiniging achterblij  (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per loca e aangegeven in
welke fase van het Wbb-traject een loca e zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De loca e behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(poten ële)bodemverontreinigingsloca es doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de loca e niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De loca e is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de loca e na
sanering nog een restverontreiniging achter blij  (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per loca e aangegeven in
welke fase van het Wbb-traject een loca e zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De loca e behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek gee  aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisa e van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de
sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkoms g het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschri en die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evalua e uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evalua e)
Als het bevoegd gezag hee  ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evalua erapport op. Op basis van het evalua erapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering
voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde loca e behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren jdelijke beveiliging, ac eve nazorg, monitoring en registra e restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de loca e of het voorkomen blootstelling aan of

verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evalua erapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de loca e niet meer tot de
werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De loca e behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminforma e beschikbaar.

Toelich ng op de gerapporteerde informa e
Loca e
Algemene gegevens waaronder de loca e in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de loca e betrekking hee  op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen erns ge en niet erns ge verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een loca e door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een
uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn hee  afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door
het beoordelen van een evalua erapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de loca e. Deze rapporten worden in het geval van erns ge verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld
die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende ac viteiten
Dit is een overzicht van poten eel verontreinigende (bedrijfs)ac viteiten die op de loca e (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een ac viteit werkelijk op de loca e hee  plaatsgevonden.
Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze ac viteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze ac viteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen hee  plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging hee  en op welke diepte deze
zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en jdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de
sanering (evalua e). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht
op het in stand houden van deze maatregelen.
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Habrinkhoek

projectcode 2 1 0 3 3 4 -h

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 8 6 .8 9
y 4 8 9 3 3 3 .0 5

0

50

0

-50

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

1

0 2 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 8 7 .7 3
y 4 8 9 3 2 4 .6 5

0

50

0

-50

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

1

0 3 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 6 0 2 .0 1
y 4 8 9 3 2 4 .4 4

0

50

0

-50

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

1

0 4 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 6 0 4 .7 4
y 4 8 9 3 1 4 .5 7

0

50

0

-50

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

1

0 5 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 9 5 .7 1
y 4 8 9 3 0 1 .3 4

0

50

0

-50

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

1

0 6 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 8 8 .3 6
y 4 8 9 2 7 9 .7 1

0

50

0

-50

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

1

0 7 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 7 4 .7 1
y 4 8 9 2 8 3 .4 9

0

50

0

-50

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

1

0 8 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 6 5 .0 5
y 4 8 9 2 9 1 .8 9

0

50

0

-50

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

1

0 9 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 6 0 .6 4
y 4 8 9 3 0 9 .1 1

0

50

0

-50

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

1

1 0 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 7 6 .0 8
y 4 8 9 3 3 2 .1 0

0

50

0

-50

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

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Habrinkhoek

projectcode 2 1 0 3 3 4 -h

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 7 2 .8 2
y 4 8 9 3 1 6 .8 8

0

50

0

-8
edelm an, h klinker

-8

-58

zand, zwak silt ig, neut raal geel, 
bruin, edelm an

1

1 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 9 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester Veldw erker
x 2 4 6 5 6 3 .8 4
y 4 8 9 3 0 2 .9 7

0

50

0

-8
edelm an, h klinker

-8

-58

zand, zwak silt ig, neut raal geel, 
bruin, edelm an

1



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENISTEIT

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 =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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T.a.v. vd poel milieu
Larikslaan 1
7244 BA  Barchem

Datum: 15-Mar-2021

NETHERLANDS

Van der Poel B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Mar-2021

Habrinkhoek

210334-h
2021037922/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Habrinkhoek

1 2

vd poel milieu

1/2

210334-h

Analysecertificaat

15-Mar-2021/11:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Mar-2021

2021037922/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Mar-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.6% (m/m) 95.0Droge stof

S 3.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

96% (m/m) ds 99Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

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

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

5.5mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

Mp. 1 t/m 10, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-

Mp. 11 en 12, 11: 8-58, 12: 8-58 11913596

11913595

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Habrinkhoek

1 2

vd poel milieu

2/2

210334-h

Analysecertificaat

15-Mar-2021/11:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Mar-2021

2021037922/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Mar-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.054mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.37mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

Mp. 1 t/m 10, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-

Mp. 11 en 12, 11: 8-58, 12: 8-58 11913596

11913595

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021037922/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11913595 Mp. 1 t/m 10, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0- 50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-

020538406070  0  50 09-Mar-2021

030538406075  0  50 09-Mar-2021

040538406062  0  50 09-Mar-2021

050538406057  0  50 09-Mar-2021

060538406068  0  50 09-Mar-2021

070538406079  0  50 09-Mar-2021

080538406065  0  50 09-Mar-2021

090538406066  0  50 09-Mar-2021

100538406069  0  50 09-Mar-2021

010538405498  0  50 09-Mar-2021

 11913596 Mp. 11 en 12, 11: 8-58, 12: 8-58

110538405468  8  58 09-Mar-2021

120538405493  8  58 09-Mar-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021037922/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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210334-h
Habrinkhoek

09-03-2021
vd poel milieu
2021037922
09-03-2021
15-03-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
3,7 0,7
2,1 2

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 89,6 89,6 95 95
% (m/m) ds 3,7 3,7 <0,7 0,49
% (m/m) ds 96 99
% (m/m) ds 2,1 2,1 <2,0 1,4

Metalen
mg/kg ds <20 53,58 <20 54,25
mg/kg ds <0,20 0,2232 - <0,20 0,241 -

mg/kg ds <3,0 7,303 - <3,0 7,383 -

mg/kg ds <5,0 6,818 - <5,0 7,241 -

mg/kg ds <0,050 0,0495 - <0,050 0,0502 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds <4,0 8,099 - <4,0 8,167 -

mg/kg ds <10 10,66 - <10 11,02 -

mg/kg ds <20 31,69 - <20 33,22 -

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 5,676 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 9,459 <5,0 17,5
mg/kg ds <5,0 9,459 <5,0 17,5
mg/kg ds <11 20,81 <11 38,5
mg/kg ds 5,5 14,86 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 11,35 <6,0 21
mg/kg ds <35 66,22 - <35 122,5 -

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0018 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,0049 0,0245 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,054 0,054 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,37 0,369 - 0,35 0,35 -

Nr. Analytico-nr BoToVa Oordeel

1 11913595 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 11913596 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 1 t/m 10, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-

Mp. 11 en 12, 11: 8-58, 12: 8-58

-
*

**

***

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



210334-h
Habrinkhoek

09-03-2021
vd poel milieu
2021037922
09-03-2021
15-03-2021

Eenheid 1 Oordeel 2 Oordeel

Bodemtype correctie
3,7 0,7
2,1 2

Voorbehandeling
Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
% (m/m) 89,6 95
% (m/m) ds 3,7 <0,7
% (m/m) ds 96 99
% (m/m) ds 2,1 <2,0

Metalen
mg/kg ds <20 <20
mg/kg ds <0,20 <= AW <0,20 <= AW

mg/kg ds <3,0 <= AW <3,0 <= AW

mg/kg ds <5,0 <= AW <5,0 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW <1,5 <= AW

mg/kg ds <4,0 <= AW <4,0 <= AW

mg/kg ds <10 <= AW <10 <= AW

mg/kg ds <20 <= AW <20 <= AW

Minerale olie
mg/kg ds <3,0 <3,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <5,0 <5,0
mg/kg ds <11 <11
mg/kg ds 5,5 <5,0
mg/kg ds <6,0 <6,0
mg/kg ds <35 <= AW <35 <= AW

Polychloorbifenylen, PCB
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds <0,0010 <0,0010
mg/kg ds 0,0049 <= AW 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds 0,054 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds <0,050 <0,050
mg/kg ds 0,37 <= AW 0,35 <= AW

Nr. Analytico-nr Oordeel

1 11913595 Altijd toepasbaar

2 11913596 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

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

Mp. 1 t/m 10, 01: 0-50, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-

Mp. 11 en 12, 11: 8-58, 12: 8-58

<= AW

Ind.

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda
Monster

Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

PCB 28
PCB 52
PCB 101

Lood (Pb)
Zink (Zn)

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Uw projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
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Bijlage 5  Quickscan Flora en Fauna

190      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong
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SAMENVATTING 
Er zijn plannen voor het bouwen van een woning op een perceel aan de Hagweg (ongenummerd) te 
Harbrinkhoek. Op de beoogde bouwlocatie staan nu nog twee mestsilo’s. De woning mag gebouwd worden 
in het kader van het Rood-voor-rood-beleid. Ter compensatie voor de bouw van de woning, wordt bebouwing 
aan de Looleeweg 11 gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in 
beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het plangebied is op 23 maart 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en 
Natuurnetwerk Nederland. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten het 
Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een negatief effect 
op Natura 2000-gebied, zoals toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, kan op voorhand 
uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals het uitvoeren van een stikstofberekening wordt niet 
noodzakelijk geacht.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
Het plangebied bestaat uit twee deelgebied. In onderstaande alinea’s worden de wettelijke consequenties 
voor beide deelgebieden benoemd. De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot 
een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van 
beschermde diersoorten. Verschillende beschermde diersoorten benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een winterrustplaats en nesten er vogels. Vleermuizen bezetten 
er geen vaste rust-of voortplantingsplaats.   
 
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode, 
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit 
te kunnen sluiten. 
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en 
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier en amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- 
en amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en 
die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen `doden’ en het 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet af.  
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Samenvattende conclusie: 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier gedood en een vaste rust- 
en/of voortplantingsplaats van een beschermd dier beschadigd en/of vernield. 
 
Voor de meeste beschermde dieren, die mogelijk gedood worden en waarvan de vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen omdat de 
voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling 
geldt echter niet voor vogels. Vogels mogen niet gedood worden en bezette vogelnesten mogen niet 
verstoord, beschadigd of vernield worden. Mits bij de uitvoering rekening wordt gehouden met mogelijk 
aanwezige bezette vogelnesten, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.  
 
Wettelijke consequenties samengevat: 

• Werkzaamheden afstemmen op voortplantingsperiode van vogels; 
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
 
Er zijn plannen voor het bouwen van een woning op een perceel aan de Hagweg (ongenummerd) te 
Harbrinkhoek. Op de beoogde bouwlocatie staan nu nog twee betonnen mestsilo’s. De woning mag gebouwd 
worden in het kader van het Rood-voor-rood-beleid. Ter compensatie voor de bouw van de woning, wordt 
bebouwing aan de Looleeweg 11 gesloopt. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding 
van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde 
onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de 
resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten 
weergegeven. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland). 
 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering. Om een goed 
ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning in uitvoering, 
in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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HOOFDSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 
2.1 Situering  
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden; Looleeweg 11 Albergen en Hagweg (ongenummerd) te 
Harbrinkhoek. Beide deelgebieden liggen in het buitengebied.  
 
2.2 Beschrijving van het plangebied  

 

Deelgebied Looleeweg  

Dit deelgebied bestaat volledig uit bebouwing. In het plangebied staan twee veldschuren, beide in de 
vorm van een kapschuur. Deze schuren zijn voorzien van houten staanders en houten gordingen en zijn 
gedekt met golfplaten. De schuren worden gebruikt voor de opslag van landbouwwerktuigen. De 
gebouwen staan te midden van intensief beheerd agrarisch cultuurland, aan het einde van de zandweg. 
Op onderstaande luchtfoto wordt de locatie van de te slopen bebouwing weergegeven. Voor een 
verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  
 

 
Detailfoto van het plangebied. 

 

Deelgebied Hagweg  

Het plangebied bestaat uit erfverharding, bebouwing, grasland en opgaande beplanting. In het 
plangebied staan twee betonnen mestsilo’s. Rondom deze silo’s ligt grasland dat jaarlijks gemaaid 
worden. Het perceel wordt omzoomd door een gemengde houtsingel met her en der gaten in de 
beplanting als gevolg van het uitvallen van bosplantsoen. Deze beplanting is nog vrij jong (maximaal 15 
jaar oud). Het grenst aan de oost-, zuid- en westzijde aan intensief beheerd agrarisch cultuurland en aan 
de noordzijde aan de Hagweg. Op onderstaande luchtfoto wordt de locatie van de te slopen bebouwing 
weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  
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Detailfoto van het plangebied. 
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HOOFDSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 
3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat de bebouwing in beide deelgebieden te slopen en een woning in deelgebied Hagweg 
te bouwen. De ondergrond in deelgebied Looleeweg wordt nadien ingericht als cultuurland. Mogelijk wordt 
een deel van de houtige beplanting in deelgebied Hagweg en de aanwezige verharding verwijderd. Er is nog 
geen verbeelding van het wenselijke eindbeeld beschikbaar. De volgende activiteiten worden getoetst op 
relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 
 
Deelgebied Looleeweg: 

• Verwijderen bebouwing;  
 

Deelgebied Hagweg: 

• Verwijderen bebouwing;  

• Verwijderen beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woning; 

 

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

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

 
Mogelijke permanente invloeden: 

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

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden zoals sloop- en 
bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval worden beide deelgebieden omgeven door intensief 
beheerd agrarisch cultuurland en openbare weg. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat beschermde 
soorten en/of -waarden buiten het plangebied op dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot 
wettelijke consequenties. 
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000-
gebied en het Natuurnetwerk Nederland. 
 
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. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN’ waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Geen van de deelgebieden behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. 
 
Beschermingsregime  
Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. 
 
Wettelijke consequenties 
Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
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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 Ministerie van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning.  
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Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
 

Deelgebied Looleeweg  

Het plangebied ligt op minimaal 10,05 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Lemselermaten. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging 
van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de zwarte 
marker aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele en groene kleur aangeduid (bron: aerius.nl) 
 
Deelgebied Hagweg  

Het plangebied ligt op minimaal 7,31 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen 
Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande 
afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de zwarte 
marker aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: aerius.nl) 
 
 
 
 

10,05  kilometer afstand tussen het 

plangebied en de gronden die tot Natura 

2000 behoren 

7,31  kilometer afstand tussen het 

plangebied en de gronden die tot Natura 

2000 behoren 
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Stikstofgevoelige habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar de Natura 2000-gebieden Lemselermaten en Springendal en Dal van de Mosbeek  
bestaan voor een deel uit stikstofgevoelige habitattypen.  
 
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand 
tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Ten behoeve van de ontwikkeling,  wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een 
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de afvoer van sloopmaterialen, aanvoer van  
bouwmaterialen en het vervoer van  materieel en  personeel. Gelet  op  de duur en  de aard  en  omvang  van  
de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen deelgebieden en Natura 2000-gebied, is het niet 
aannemelijk dat sprake is van een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. Nader onderzoek, 
zoals het uitvoeren van een stikstofberekening, wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Wettelijke consequenties 
Het is niet aannemelijk dat uitvoering van voorgenomen activiteiten zal leiden tot wettelijke consequenties.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten het 
Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een negatief effect 
op Natura 2000-gebied, zoals toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, kan uitgesloten worden.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 
5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die 
bruikbaar zijn voor deze studie.  
 
Het plangebied bestaat uit een braakliggend grasland met enkele solitaire loofbomen die in de zuidwestelijke 
zijde van het plangebied staan. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een 
geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een potentieel geschikt leefgebied voor 
verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 
plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten  
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 23 maart 2021 tijdens de daglichtperiode 
(ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens 
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit rapport 
opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

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

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek  
Bewolkt, droog, temperatuur 8⁰C, wind  2-3 Bft.   
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), en sommige vogelsoorten hebben al een bezet nest (o.a. 
nijlgans, grauwe gans, kievit, bosuil, houtduif) of uitgevlogen jongen (bosuil). De meeste zomergasten houden 
zich in deze tijd van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus 
bevinden zich meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
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, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden diersoorten hebben nog geen zogende jongen in deze tijd 
van het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de voortplantingsplaats ook als vaste rustplaats 
buiten de voortplantingsperiode. 
 
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 beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de 
meeste vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten 
bezetten de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats, maar er zijn ook 
soorten die de zomerverblijfplaats bezetten in de wintermaanden dat er geen sprake van streng 
winterweer.  Sommige vleermuizen in winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er 
zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
Gewone dwergvleermuizen zijn al wel actief in deze periode van het jaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen 
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied 
als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. De meeste amfibieën bezetten nog de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond,  of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen, maar er zijn ook soorten die de 
winterrustplaats al verlaten hebben en de voortplantingswateren beginnen op te zoeken, zoals gewone pad, 
kleine watersalamander en kamsalamander.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 

5.3.1 Resultaten deelgebied Looleeweg  

 
Vogels  
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten 
de gebouwen als nestplaats. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn pimpelmees, 
koolmees, merel, houtduif en winterkoning. Het plangebied vormt geen functioneel leefgebied van 
huismussen. Er zijn tijdens het veldbezoek geen aanwijzingen gevonden dat steen- of kerkuilen de bebouwing 
gebruiken als vaste rust- of nestplaats. Geschikte nestplaatsen voor uilen ontbreken in het plangebied.  
 

 
Oud nest van een merel in één van de kapschuren.  
 
Door het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het beschadigen/vernielen van bezette vogelnesten, 
worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen directe 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, bezetten beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten als bosmuis, gewone bosspitsmuis en rosse woelmuis er mogelijk een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Voorgenoemde soorten kunnen een vaste rust- en voortplantingsplaats bezetten in 
holen en gaten in de grond en onder rommel en afval. Het plangebied wordt niet als potentiële vaste rust- of 
voortplantingsplaats voor egel of steenmarter beschouwd. Gelet op de geïsoleerde ligging  
 
Door het verwijderen van rommel en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een beschermd 
grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd 
en vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen rommel en bouwafval;  
- Uitvoeren grondverzet; 
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Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat vleermuizen een vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De kapschuren 

hebben gevels in de vorm van golfplaten of houten planken en potentiële verblijfplaatsen, zoals een 

holle ruimte achter een boeiboord, loodslab, dakpan of vensterluik.  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, 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, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als gewone pad en bruine kikker bezetten mogelijk een 
winterrustplaats in de bebouwing. Amfibieën kunnen een winterrustplaats bezetten in holen en gaten in de 
grond, onder bladeren en strooisel en onder opgeslagen materialen en rommel. Het plangebied wordt niet 
als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten al kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker 
beschouwd. 
 
Door het verwijderen van bladeren, strooisel, rommel, opgeslagen materialen en het uitvoeren van 
grondverzet wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een winterrustplaats beschadigd en 
vernield.  
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Afval en rommel kunnen dienen als winterrustplaats van amfibieën.  

 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen bladeren, strooisel, rommel en opgeslagen materialen; 
- Uitvoeren grondverzet; 

 

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.  
 
 

5.3.2 Resultaten deelgebied Hagweg 

 
Vogels  
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten 
de buitenruimte vermoedelijk als foerageergebied en nestelen mogelijk in de struiken en dichte vegetatie op 
de grond. Er nestelen geen vogels in/aan de mestsilo’s. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen 
zijn merel, winterkoning, tuinfluiter, tjiftjaf of zwartkop. Het plangebied vormt geen functioneel leefgebied 
van huismussen. Er zijn tijdens het veldbezoek geen aanwijzingen gevonden dat steen- of kerkuilen de 
bebouwing gebruiken als vaste rust- of nestplaats. Geschikte nestplaatsen voor uilen ontbreken in het 
plangebied.  
 
Door verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest 
verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het beschadigen/vernielen van bezette vogelnesten, 
worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. Als gevolg van 
het benutten van het plangebied als woonerf, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 
vogels niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Beplanting verwijderen tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen directe 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied. Mogelijk benutten beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als haas, vos, bosmuis, rosse 
woelmuis, gewone bosspitsmuis, egel, vos en steenmarter het plangebied als foerageergebied en bezetten 
soorten als bosmuis, rosse woelmuis, gewone bosspitsmuis er een vaste rust- en voortplantingsplaats. 
Voorgenoemde soorten bezetten een vaste rust- en voortplantingsplaats in holen en gaten in de grond. Het 
plangebied wordt niet als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor egel of steenmarter beschouwd.  
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Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en 
wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het 
benutten van het plangebied als woonerf, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor 
beschermde grondgebonden zoogdieren niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 
Vleermuizen 
 

• Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden 

dat vleermuizen een vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. De mestsilo’s 

worden niet als potentiële verblijfplaats van vleermuizen beschouwd. Zo ontbreken holle ruimtes achter 

een boeiboord, loodslab, dakpan of vensterluik. In de beplanting ontbreken potentiële verblijfplaatsen, 

zoals een holen in de stam of een holle ruimte achter losse bast.  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, 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, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk foerageren soorten als gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis rond de beplanting. Gelet op de aard en 
omvang van het plangebied, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
beschouwd.  
 
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet 
aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 

• Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische 
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als gewone pad, kleine watersalamander en bruine kikker benutten 
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het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een winterrustplaats. Geschikt 
voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën kunnen een winterrustplaats bezetten in 
holen en gaten in de grond. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame 
amfibieënsoorten al kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een 
winterrustplaats beschadigd en vernield. Als gevolg van het benutten van het plangebied als woonerf, wordt 
de functie van het plangebied als foerageergebied voor beschermde grondgebonden zoogdieren niet 
aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet; 
 

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.  
 
 
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, 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 het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, 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 kracht1.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode.  
 
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. 
 

 
1 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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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.  
 

 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep (beide deelgebieden) 
 
Vogels  
Als gevolg van het slopen van bebouwing en het vellen beplanting tijdens de voorplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is 
uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het vernielen van een bezet 
nest (eieren) of het verwonden/doden van een vogel kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt 
beschouwd.  
 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voorplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een 
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting vellen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 

 
Vleermuizen  

• Vaste rust- en voortplantingsplaats  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en 
er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten 
uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 



21 

 

Grondgebonden zoogdieren  
Als gevolg van het uitvoeren van grondverzet wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en 
wordt een vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden 
zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood 
worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `doden’ en het `beschadigen/vernielen van vaste rust- 
en voorplantingsplaatsen’. 
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft een 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 het Wnb. 
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Als gevolg van het uitvoeren van grondverzet en het verwijderen van blad, strooisel, rommel en opgeslagen 
goederen wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats 
beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een (winter)rustplaats in het plangebied 
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `doden’ en het 
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’ 
 
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;  
 
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 Functie  Beschermde 

soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie wordt 
niet aangetast 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie wordt 
niet aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten   Niet van toepassing; functie wordt 
niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie wordt 
niet aangetast 

Geen  

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
 

Soortgroep  Vaste rust- 
plaats  

Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel 
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

ja ja n.v.t.  nee  nee nee nee, vrijstelling 

Vogels   nee Ja n.v.t.  nee ja nee nee, tenzij vogels 
gedood, bezette 
nest verstoord, 
beschadigd of 
vernield wordt 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  ja nee n.v.t.  nee  nee nee nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
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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HOOFDSTUK 6   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk 
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor 
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege de ligging buiten het 
Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, omdat de 
bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Overijssel. Een negatief effect 
op Natura 2000-gebied, zoals toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied, kan op voorhand 
uitgesloten worden. Nader onderzoek, zoals het uitvoeren van een stikstofberekening wordt niet 
noodzakelijk geacht.  

De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten 
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er 
een winterrustplaats en nesten er vogels. Vleermuizen bezetten er geen vaste rust-of voortplantingsplaats.   

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

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

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied 
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet af.  
  

 
2 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine 

marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.  
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 

beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 

een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 

van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 

van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 

Europese en nationale soorten beschermd. 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 

voldaan: 

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

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

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

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 

bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’  

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 

op de bescherming van individuen van soorten. 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 

beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 

worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 

waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 

eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 

toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 

is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren bepaalde categorie 

van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 

bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 

natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 

door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
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vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. Provinciale staten kunnen vrijstelling van de 

verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een provinciale verordening.  

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. 4 maart 2019. 

 

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 

  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage  

Looleeweg 
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Hagweg 
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

Internet: 

https://www.verspreidingsatlas.nl 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

https://calculator.aerius.nl 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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datum 31-3-2021
dossiercode    20210331-63-26005

Geachte heer/mevrouw C Bouwhuis,

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

STANDAARD WATERPARAGRAAF

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

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Harbrinkhoek, Hagweg ong..

Waterbeleid

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

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

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

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

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

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

Wateraspecten plangebied

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

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



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

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

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

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

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

Algemene info:

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

www.dewatertoets.nl
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong" met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.BUIBPHAGWGLOLWG-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan-huis-gebonden beroep of bedrijf:

een dienstverlenend beroep of een bedrijf dat op kleine schaal in of bij een (bedrijfs)woning wordt uitgeoefend 
door de bewoner(s) van de woning, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien verstande 
dat er geen detailhandel is toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de 
uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf;

1.4  aanduiding:

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

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6  afzetten van hakhout:

het bij wijze van onderhoudsmaatregel vlak boven de stobbe verwijderen van alle bovengrondse delen van 
hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen;

1.7  agrarisch gebruik:

het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;

1.8  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.9  ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.10  appartement:

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

1.11  archeologisch monument:

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

1.12  archeologische waarden:

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

1.13  bassin:

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

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

1.15  bed and breakfast:

een verblijfsrecreatieve medegebruiksvorm als ondergeschikte activiteit in een (bedrijfs)woning, waarbij in de 
(bedrijfs)woning periodiek kortdurend recreatief verblijf wordt verschaft en ontbijt wordt geserveerd, gedreven 
door de bewoner(s) van die (bedrijfs)woning. Onder bed and breakfast wordt in ieder geval niet verstaan 
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden 
en/of arbeid of permanente kamerverhuur;

1.16  bedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, een aan huis 
verbonden beroep daaronder niet begrepen;

1.17  bedrijfsmatig:

gericht op het behalen van winst;

1.18  bedrijfsmatige kamerverhuur:

een samenstel van bedrijfsruimten om 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 blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur 
wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van 
enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.19  bedrijfsvloeroppervlakte:

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

1.20  bestaand:

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

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;

1.21  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.23  bijbehorend bouwwerk:

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

1.24  boerderijkamers:

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie, gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en 
kortdurend verblijf en of in combinatie met het serveren van ontbijt;

1.25  bomenrij:

drie of meer bomen, al dan niet langs een bestaande of voormalige weg, watergang en/of perceel, visueel als 
samenhangend element herkenbaar;

1.26  boom:

een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;

230      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong



1.27  bouwen:

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

1.28  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.29  bouwperceel:

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

1.30  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.31  bouwvlak:

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

1.32  bouwwerk:

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

1.33  camper:

motorvoertuig dat is ingericht om te kunnen slapen en te verblijven;

1.34  casco:

de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;

1.35  detailhandel:

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

1.36  dunning:

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

1.37  erfinrichtingsplan:

een plan waarbij het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type 
landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij is aangesloten op de “Richtlijnen 
objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco benadering in 
Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd 
bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd;

1.38  evenement:

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

1.39  extensief dagrecreatief medegebruik:

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

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

1.41  geomorfologische waarden:

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

1.42  hakhout:

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

1.43  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;

1.44  hoofdverblijf:

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

1.45  houtopstand:

boom of landschapselement;

1.46  houtwal:

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

1.47  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 wordt daaronder niet 
begrepen;

1.48  inpassingsplan:

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

1.49  kampeermiddel:

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

1.50  kap:

een dak met een zekere helling;

1.51  kappen:

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

1.52  kas:

een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de 
wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het 
kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten;
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1.53  kleinschalige duurzame energiewinning:

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

1.54  kleinschalig kampeerterrein:

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid 
te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Dit 
kampeerterrein of plaats heeft betrekking op een kampeerterrein voor een beperkt aantal kampeermiddelen;

1.55  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied;

1.56  landschapsplan:

een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000 m³, het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op 
een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij 
is aangesloten op hetgeen in het document Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede aan 
de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco benadering in 
Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd 
bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het plan dient door het college te zijn goedgekeurd;

1.57  landschapselement:

hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing 
van heesters en struiken en erfbos;

1.58  mantelzorg:

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

1.59  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied;

1.60  normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de 
gronden;

1.61  normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en gebruik 
van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.62  ondergeschikte tweede tak:

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

1.63  overkapping:

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

1.64  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.65  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
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1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

b. indien over of in het water wordt gebouwd:
1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.66  permanente bewoning:

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

1.67  plattelandskamers:

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden, gericht op het bieden van de 
mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf en of in combinatie met het serveren van ontbijt;

1.68  productiegebonden detailhandel:

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

1.69  prostitutie:

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

1.70  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;

1.71  rooien:

het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;

1.72  seksinrichting:

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

1.73  silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.74  singel:

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

1.75  stacaravan/chalet:

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

1.76  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.77  veldschuur:

een geheel buiten bouwvlakken/bouwpercelen staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of het 
melken van vee, dan wel de opslag van landbouwproducten of agrarische werktuigen, de opslag van overige 
goederen en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebruik;

1.78  vellen:

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

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

1.80  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.81  voorgevel:

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

1.82  voormalig agrarisch bedrijf:

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

1.83  vrij beroep:

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

1.84  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.85  woning:

een complex van ruimten in een gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.86  woonhuis:

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

1.87  zorgfunctie/-boerderij:

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

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Voor overkappingen geldt een inhoud gerekend 
tussen de buitenzijde van de denkbeeldige gevelvlakken verticaal geprojecteerd vanaf de buitenzijden van de 
afdekking;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

met daaraan ondergeschikt:

d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
e. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
f. hobbymatig agrarisch gebruik;
g. nutsvoorzieningen;
h. extensief dagrecreatief medegebruik;
i. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
j. fiets- en wandelpaden;
k. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede 

bestemd voor waterberging;
l. tuinen tot een oppervlakte van ten hoogste 900 m² (op en/of aansluitend aan het bouwvlak);
m. kleinschalige duurzame energiewinning;

met de daarbijbehorende:

n. andere bouwwerken.

3.2  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels binnen de 
bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk 
geval vervangende nieuwbouw is toegestaan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden 
vergroot.

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zijn geen gebouwen en overkappingen toegestaan.

3.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. silo's, platen en mestbassins zijn niet toegestaan;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 

bouwhoogte van erfafscheidingen achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de 
weg gelegen gebouw binnen het bouwvlak ten hoogste 2,50 m zal bedragen;

c. pomphuisjes en waterbassins zijn niet toegestaan;
d. paardrijbakken zijn niet toegestaan;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder terreinafscheidingen, zal ten hoogste 2,50 m 

bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder d in die zin dat een 
paardrijbak wordt toegestaan, mits:

a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten hoogste 5,00 m zal 
bedragen;

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
c. tevens de in 3.5.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.
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3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  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 gerekend:

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

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

c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 
van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;

d. het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
e. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
f. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak;

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder h in die zin dat gronden, 
voorzover gelegen direct grenzend aan het bouwvlak dan wel direct grenzend aan een bestemmingsvlak 
'Wonen', worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen gebruik, met de 
daarbijbehorende bouwwerken, mits:

a. er geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen van 
derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);

b. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
c. in geval er sprake is van een bouwwerk, tevens de in 3.3.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend;
d. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

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

3.6.1  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 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:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van bebouwde percelen voorzien van een 

bouwvlak;
2. het aanbrengen van koe- en kavelpaden;
3. het aanbrengen van kuilvoerplaten in een directe ruimtelijke relatie met het bouwvlak;

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.

3.6.2  Uitzondering

Het bepaalde in 3.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het vellen van bomen en/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 5,00 m;
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d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
e. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, 

inpassingsplan en/of landschapsplan, waartoe Bijlage 1 in ieder geval behoort.

3.6.3  Toetsingscriteria

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

De in 3.6.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie 
plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Vergroten bestemmingsvlakken Wonen

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het vergroten van bestemmingsvlakken al dan niet ten 
behoeve van het beter situeren van de gebouwen, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van Artikel 4 van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de 

wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en in 

relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen en bijbehorende bouwwerken, al dan niet in combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte 
voor:
1. een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf dan wel een vrij beroep;
2. mantelzorg;
3. bed and breakfast;

met daaraan ondergeschikt:

b. kleinschalige duurzame energiewinning;
c. wegen en paden;
d. water;

met de daarbijbehorende:

e. tuinen, erven en terreinen;
f. paardrijbakken;
g. parkeervoorzieningen;
h. andere bouwwerken.

4.2  Bouwregels

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels binnen de 
bestemming zijn toegelaten, met uitzondering van functies die op basis van VAB+ beleid zijn toegelaten, in welk 
geval vervangende nieuwbouw is toegestaan waarbij de inhoud van de bestaande bebouwing niet mag worden 
vergroot.

4.2.1  Hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen zullen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw met één woning worden gebouwd;
c. aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het 

hoofdgebouw worden gebouwd;
d. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbehorende aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken, niet zijnde overkappingen, zal ten hoogste 1.000 m³ bedragen;
e. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 75 m² bedragen;
f. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd, waarbij de kelders uitsluitend 

inpandig vanuit het hoofdgebouw bereikbaar mogen zijn. De inhoud van een hoofdgebouw wordt berekend 
exclusief de ruimte;

g. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
h. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen;
i. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
j. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw;
k. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen;
l. de dakhelling van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen;
m. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3,00 m.

4.2.2  Vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen ten hoogste op een afstand van 30,00 m vanuit het 
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw zal ten 
hoogste 100 m2 bedragen;

c. de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
d. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 

bouwhoogte van het hoofdgebouw;
e. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen.
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4.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat 
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,50 
m zal bedragen;

b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

4.3.1  Vergroten inhoud hoofdgebouw

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 onder d in die zin dat de inhoud 
van een hoofdgebouw met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits:

a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan het hoofdgebouw, zoals het 
aanbrengen van muur- en/of dakisolatie;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

4.3.2  Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken in relatie tot veldschuren

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.2 onder b in die zin dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw wordt vergroot, 
mits:

a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in relatie tot het verwijderen van een bestaande veldschuur uit 
het agrarisch gebied, waarbij de veldschuur wordt verplaatst binnen de grenzen van het bestemmingsvlak;

b. ter vervanging van een bestaande, te verplaatsen veldschuur met een inhoud van minder dan 500 m³, de 
bestaande inhoud mag worden terug gebouwd. In geval de bestaande, te verplaatsen veldschuur groter is 
dan 500 m³, zal de inhoud van het bijbehorende bouwwerk 500 m³ bedragen vermeerderd met een kwart 
van het aantal m³'s dat de te verplaatsen veldschuur groter is dan 500 m³;

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie, 
de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het gestelde 
in 9.1 in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan de onder 4.1 onder a 
genoemde bedrijvigheid;

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning;
c. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten.

4.4.2  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 gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend op de wijze van 
productiegebonden detailhandel;

b. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, en/of vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij het 
hoofdgebouw, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits:
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het hoofdgebouw, waarbij één andere 

arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte ten hoogste 30% van het brutovloeroppervlak van het hoofdgebouw, dan 

wel het vrijstaande bijbehorende bouwwerk bedraagt;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van hoofdgebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in de vorm van bed and 
breakfast, waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een hoofdgebouw zijn toegestaan;

d. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor caravanstalling of opslag van andere kampeermiddelen;
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e. het gebruik van voormalige bedrijfsgebouwen voor caravanstalling of opslag van andere kampeermiddelen 
voor zover deze bedrijfsgebouwen ten minste 5 jaar bedrijfsmatig agrarisch in gebruik zijn geweest.

4.4.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en 
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen landschapsplan, welke 
zijn aangeduid met de letters H, J en L, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen landschapsplan, welke zijn aangeduid met de 
letters H, J en L, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

4.4.4  Voorwaardelijke verplichting sloop

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder dat de in Bijlage 2 
aangeduide bouwwerken geheel zijn gesloopt.

b. In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming 
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan de in  Bijlage 2 aangeduide bouwwerken geheel zijn gesloopt. 

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1  Kleinschalige bedrijfs- of recreatieve functie bij het wonen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder a in die zin dat de 
uitoefening van de woonfunctie, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gecombineerd met 
een functie in de vorm van de in Bijlage 3 of naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen 
bedrijvigheid opgenomen bedrijvigheid, mits:

a. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en 
recreatieve functie;

b. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van verkeer;
c. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen bestaande bebouwing 

wordt ondergebracht, waarbij vervangende nieuwbouw van de bebouwing is toegelaten;
d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;
e. er ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag plaatsvindt;
f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
i. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 

de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

4.5.2  Twee huishoudens

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.1 onder d in die zin dat het 
woonhuis, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens, mits:

a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede huishouden;
b. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit 

rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.

4.5.3  Landschappelijke inpassing

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4.3 onder a en b in die zin dat in 
plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in de daar genoemde betreffende bijlagen andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, mits:

a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in de betreffende bijlagen opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke 
waarden waarvoor de in de betreffende bijlagen genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;

b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
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Artikel 5  Leiding - Riool

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor:

a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding en het onderhoud en beheer daarvan;

met de daarbijbehorende:

b. andere bouwwerken.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Bouwwerken

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen zullen op of in deze gronden 
geen gebouwen en andere bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze 
dubbelbestemming.

5.2.2  Gebouwen en overkappingen

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

5.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.1 in die zin dat de in de andere 
daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen of andere bouwwerken worden gebouwd, mits:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende 
nutsleiding;

b. met een vooraf ingewonnen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de bouw 
mogelijk is.

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

5.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm;
c. het in de grond drijven van voorwerpen dieper dan 30 cm;
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wortelen of kunnen wortelen 

dan 30 cm.

5.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

5.4.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewonnen advies van de 
betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en 
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen.
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5.5  Wijzigingsbevoegdheid

5.5.1  Verwijderen dubbelbestemming

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Leiding - Riool' wordt 
verwijderd, mits:

a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijderen dan wel verleggen van 
een bestaande leiding;

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden, 
de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 3

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper 
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

6.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

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

6.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en 
over een oppervlakte groter dan 2.500 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke 
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een 
oppervlakte groter dan 2.500 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
2.500 m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

6.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 6.2.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie.

6.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
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werkzaamheden kunnen worden verstoord.

6.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

6.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' 
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

 bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong       

247



Artikel 7  Waarde - Archeologie 4

7.1  Bestemmingsomschrijving

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

7.2  Bouwregels

7.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper 
dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
verleend, zijn aangetoond dat:

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.

7.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

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

7.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels 
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm en 
over een oppervlakte groter dan 5.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke 
historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;

b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een 
oppervlakte groter dan 5.000 m²;

c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5000 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 
5.000 m²;

e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², 
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.

7.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 7.2.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken;

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht 

door een daartoe bevoegde instantie.

7.3.3  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 
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werkzaamheden kunnen worden verstoord.

7.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' 
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene Regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor verblijfsrecreatie, anders dan in de regels van het 
bestemmingsplan is toegelaten;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouw- en 
gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden;

d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, 
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel, tenzij hiervoor ingevolge een wettelijk 
voorschrift een vergunning en/of afwijking is verleend;

e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en 
grondverzetbedrijf voor een periode van maximaal zes maanden per kalenderjaar en met uitzondering van 
organisch materiaal zoals bladeren, berm- en slootmaaisel ter verbetering van de bodemstructuur van de 
agrarische gronden voor een periode van maximaal twaalf maanden per kalenderjaar;

f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame of daarmee gelijk te stellen weilandborden, anders dan tijdelijke 
borden overeenkomstig de redelijke eisen van welstand;

h. het gebruik en laten gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsmatige kamerverhuur;
i. het gebruik van bijbehorende bouwweren, boerderijkamers, plattelandskamers, kampeermiddelen, chalets 

en stacaravans ten behoeve van permanente bewoning;
j. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, boerderijkamers, plattelandskamers, kampeermiddelen, chalets 

en stacaravans ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders dan wel elders werkzaam zijnde 
arbeiders;

k. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen.
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels

10.1  reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied

10.1.1  Doel aanduiding

De voor 'reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor de 
ontwikkeling van de landbouw, waarbij het belang van de landbouw bovengeschikt is aan andere belangen. 
Overige functies (onder andere natuur en landschap, recreatie en toerisme en wonen) kunnen zich in deze 
gebieden ontwikkelen, mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ontwikkeling van bestaande of 
inplaatsing van nieuwe agrarische bedrijven.

10.2  Vrijwaringszone- radarverstroringsgebied

10.2.1  Aanduidingsomschrijving

De voor 'Vrijwaringszone- radarverstroringsgebied' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het vrijhouden 
van een goed radarbeeld van het luchtruim.

10.2.2  Bouwregels

Op de met 'Vrijwaringszone- radarverstroringsgebied' aangeduide gronden zal de bouw- of tiphoogte van 
bouwwerken binnen de ter plaatse voorkomende bestemmingen ten hoogste 115 m ten opzichte van NAP 
bedragen.

10.2.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2.2 in die zin dat de bouw- of 
tiphoogte, ten opzichte van NAP, wordt overschreden, mits:

a. uit een beoordeling door de beheerder van de radar is gebleken dat door de bouw van het bouwwerk het 
radarbeeld van het luchtruim niet ontoelaatbaar wordt verstoord;

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke 
afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen enige bouwgrens en de weg niet 
wordt verkleind, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk 
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;

b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhouds- en 
oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

c. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van gebouwen, waaronder overkappingen, in die zin dat 
ten behoeve van het kleinschalig kamperen, gebouwtjes en overkappingen, ten behoeve van sanitaire 
voorzieningen worden gebouwd, mits:
1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen, waaronder overkappingen, per kampeerterrein ten 

hoogste 50 m² zal bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw of een overkapping ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
3. de dakhelling van een gebouw of een overkapping ten minste 15° zal bedragen;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
d. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens of daar waar geen sprake is 

van een bouwgrens, de voorgevel, de grenzen of de voorgevel naar de buitenzijde worden overschreden 
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen,
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten 

minste 2,00 m bedraagt, tenzij gebouwen aaneengebouwd zijn;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;

e. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor wonen bestemde bouwwerken voor 
(semi-)openbare diensten met dien verstande dat:
1. de inhoud ten hoogste 50 m³ bedraagt;
2. in afwijking van het gestelde onder 1 de inhoud van gebouwen ten behoeve van gasdrukregel- en 

meetstation ten hoogste 15 m³ bedraagt;
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 5,00 m bedraagt;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met dien verstande dat de 
bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

g. de bestemmingsregels van de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Wonen' ten behoeve van de inrichting van 
een camperterrein, mits:
1. het terrein uitsluitend gebruikt mag worden voor de plaatsing van ten hoogste 25 campers;
2. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap 

en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
3. het terrein op of direct aansluitend aan een agrarische bedrijfskavel of een voormalige agrarische 

bedrijfskavel wordt aangelegd. Indien daarvan geen sprake is, zal met maatwerk sprake moeten zijn 
van een goede landschappelijke inpassing;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:

a. enige bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Verkeer' dan wel de bestemming 'Verkeer' wordt 
gewijzigd in enige bestemming, mits:
1. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast voor incidentele verbredingen, bochtafsnijdingen, e.d. van 

wegen en paden;
2. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 33 van het bestemmingsplan 

"Tubbergen, Buitengebied 2016" van overeenkomstige toepassing zijn;
a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 3' en/of 'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, mits:

1. na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor de 
archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet zijn te handhaven in relatie tot 
de functie van de gronden en de gebouwen, en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn 
overgebracht;

a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3', of 
'Waarde - Archeologie 4' wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van terreinen naar 

voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische resten is aangetoond;
b. enige bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de bouw van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten met 

een bouwhoogte van ten hoogste 45,00 m, mits:
1. sitesharing op een bestaande mast of locatie in alle redelijkheid niet mogelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke 

waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Parkeren

13.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen en gebruik

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt 
gerealiseerd.

13.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 13.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

13.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 13.1.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

13.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. het bepaalde in lid 13.1.1. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 13.1.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging; 

b. de afmetingen in lid 13.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

13.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 13.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

13.1.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 14.1 sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 14.1 sub a met maximaal 
10%.

c. 14.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het 
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 14.2 sub a te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 14.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

d. 14.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg 
ong' van de gemeente Tubbergen.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Erfinrichtingsplan
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Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:   Rood voor rood

Locatie:  Hagweg ong.

Woonplaats: Harbrinkhoek

nl-landschap.nl

Getekend: NH

Datum:  13-04-2021

Gecontroleerd: -

Schaal:  1:750

Status:  DO

Aantal pag.: 1

Formaat: A3

Noord:  Tekening is noordgericht

A

I

G

C

D

H

J

K

B

E

F

L

J
J

K

A: Nieuw te bouwen woning op basis van de rood voor 

 rood regeling.

 

B: Nieuw te bouwen schuur á 100 m2.

C: Nieuw aan te leggen erfverharding met een gebakken 

 klinker totaal 350 m2.

D: Te slopen mestsilo’s.

E: Aan te leggen zonnepanelen, in verband met 

 landschappeli jke inpassing wordt gekozen voor een 

 vlakke opstell ing.

F: Gazon/gras/tuin met open karakter richting zuiden en 

 westen.

 

G: Berm/ruigte.

H: Nieuw aan te planten fragmenten haag ter inpassing 

 van het erf. Aanplant met beukhaag of haagbeuk in de 

 maat 80-100 (hoogte in centimeters) met 5 stuks per 

 meter. Totaal 100 stuks.

I: Plangrens, met aan west, zuid en oostzijde voorzien 

 van gekloofde eiken palen met schapengaas.

J: Nieuw aan te planten bomen om erf te verbinden aan 

 voorlangs gelegen houtwal. Soorten tussen erf en de 

 weg zomerlinde en/of zomereik, totaal 5 stuks en ten 

 zuiden van bijgebouw één linde of walnoot. 

 Maatvoering 14-16 (stamomtrek in centimeters) en elk 

 voorzien van twee boompalen.

K: Bestaande houtopstand.

L: Struweelhaag met inheemse soorten als meidoorn, 

 l iguster, veldesdoorn, beukhaag, haagbeuk en 

 hondsroos. Totaal  2 plantri jen met 50 centimeter in en 

 tussen de plantri jen met 64  stuks in de maat 80-100 

 (hoogte in centimeters).

Situatie omstreeks 1935 (topotijdreis.nl)
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Nieuwe situatie, niet op schaal. (Bron: N+L Landschapsontwerpers)
Project:   Rood voor rood

Locatie:  Looleeweg ong.

Woonplaats: Harbrinkhoek

nl-landschap.nl

Getekend: NH

Datum:  13-04-2021

Gecontroleerd: -

Schaal:  1:750

Status:  DO

Aantal pag.: 1

Formaat: A3

Noord:  Tekening is noordgericht

A

C

D

B

B

B

D

A: Te slopen veldschuur.

B: Te behouden houtopstanden.

C: Onverharde toerit.

D: Weilanden.

Situatie omstreeks 1910 (topotijdreis.nl)



Bijlage 2  Sloopopgave
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Hagweg ong., Harbrinkhoek

Rood gearceerd = te slopen bebouwing, met 
een totale oppervlakte van 761 m2




Looleeweg ong., Albergen

Rood gearceerd = te slopen bebouwing, met 
een totale oppervlakte van 320 m2




Bijlage 3  Ondergeschikte tweede tak 
of een deeltijdfunctie

Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de afwijking in 4.5.1

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra geventileerde schuur is 
bedoeld) toegestaan, die functioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf 
waarbij het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is toegestaan voor 
meerdere bedrijven binnen een straal van 1 km. Bij grotere omvang van de 
koeling moeten de koelhuizen op een bedrijventerrein worden gevestigd, omdat 
het dan zal functioneren voor meerdere bedrijven en de verkeersaantrekkende 
werking niet aanvaardbaar is in het buitengebied. 
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 m² bedragen. Wanneer het 
koelhuis bedoeld is voor de opslag voor meerdere bedrijven in de directe 
nabijheid (straal 1 km) en bij verwerking van de landbouwproducten mag de 
oppervlakte maximaal 500 m2 bedragen. De koelruimte dient waar mogelijk 
binnen bestaande gebouwen gerealiseerd te worden. 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige maatschappelijke 
zorgfunctie, bijvoorbeeld ten behoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, 
en dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van een directe relatie tussen 
het agrarisch bedrijf en de sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de agrarische bedrijfsactiviteiten.

Agrarische loonbedrijvigheid, 
gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere 
agrarische aanverwante 
bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agrarisch bedrijf. Er mag 
maximaal 20% van het bouwvlak worden gebruikt ten behoeve van de 
ondergeschikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient ondergebracht te 
worden in de bestaande gebouwen.

Verhuur van fietsen en 
kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige 
recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de verhuuractiviteiten mag 
maximaal 200 m² bedragen. De opslag van de fietsen, kano's, en daarmee 
vergelijkbare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten gebouwen 
plaatsvinden.

Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden van verschillende soorten 
dieren (inheems en uitheems) anders dan voor de productie. Er dient 
gelegenheid voor bezichtiging te worden geboden. 
Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande bebouwing op het 
bouwvlak.

Niet-agrarische bedrijvigheid 
als bedoeld in 'Bedrijven en 
Milieuzonering 2009, uitgave 
VNG, onder de categorieën 1 
en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige 
inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of 
voorwerkbedrijven

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande gebouwen en mag, met 
uitzondering van de opslagruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten de gebouwen 
plaatshebben.

Opslag van auto's en boten Het moet bij de opslag van niet-landbouwproducten gaan om een opslag die een 
relatie heeft met het buitengebied. De opslag van auto's en boten mag geen 
grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 m². De opslag is alleen toegestaan op 
percelen die gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag moet plaatsvinden 
binnen de bestaande gebouwen op het bouwvlak. De opslag is niet toegestaan 
buiten de gebouwen. 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing (indien 
het bij vestiging van een groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen 
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel worden gesloopt en op 
dezelfde plek herbouwd worden). Indien de groepsaccommodatie zich niet 
bevindt in het gebouw met daarin de (bedrijfs)woning, dan mag de 
groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m afstand van dat gebouw worden 
gesitueerd. Er moet sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen.

266      bestemmingsplan Buitengebied, Hagweg ong en Looleeweg ong



Plattelandskamers/-appartem
enten 

De kamers/appartementen worden in bestaande, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gelegen binnen het bestaande 
ensemble van gebouwen op het betreffende erf. 
Plattelandskamers/-appartementen zijn niet toegestaan in vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken en veldschuren. Het aantal 
plattelandskamers/-appartementen bedraagt per perceel minimaal twee. Bij hoge 
uitzondering kan in kleine, waardevolle en bijzondere panden worden volstaan 
met één plattelandskamer/-appartement, indien de oppervlakte niet toereikend is 
voor twee. De oppervlakte van een plattelandskamer/-appartement mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlakte van de 
plattelandskamers/-appartementen, per bouwvlak mag ten hoogste 500 m² 
bedragen. De plattelandskamers/-appartementen, moeten bedrijfsmatig 
geëxploiteerd door één van de bewoners van het perceel worden. Het parkeren 
moet op eigen erf plaatsvinden.

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing gevestigd worden. 
Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. De bedrijfsvloeroppervlakte 
ten behoeve van de theeschenkerij mag maximaal 50 m² bedragen. 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzieningen, met uitzondering van 
de golfbaan zelf, op het bouwvlak ondergebracht te worden. Op het bouwvlak 
moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn. Het boerengolf moet 
nadrukkelijk aan de natuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe kan 
leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde perioden van het jaar in bepaalde 
gebieden niet mag worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke waarden. 
Het algemeen belang van de natuurwaarden wordt een zwaarder gewicht 
toegekend dan het individuele belang van de agrariër die boerengolf als neventak 
aan het bedrijf toevoegt.
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