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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

De gemeente Hof van Twente is voornemens om de locatie van de volkstuintjes aan de 
rand van Markelo te herontwikkelen naar 12 grondgebonden woningen. Door het 
ontbreken van de juiste gebruiks- en bouwregels past deze ontwikkeling niet in het 
geldende bestemmingsplan. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is 
een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan 
is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het plangebied ligt aan de Hemmelweg/De Hulpe in het zuidoosten van de kern 
Markelo. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie Q, 
nummer 1483. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7.700 m2 waarvan circa 
4.000 m2 in gebruik is als volkstuin. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied ten 
opzichte van de kern Markelo weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

Begrenzing

Het plangebied betreft de volkstuinen ten zuidoosten van de kern Markelo. Het 
plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de woonbebouwing aan de straten 
Kuperskamp en Beusbergen, aan de westzijde door de woonbebouwing aan de 
Hemmelweg, aan de oostzijde door agrarische gronden en aan de zuidzijde door 
onbebouwde gronden. In figuur 1.2 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.
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Figuur 1.2: begrenzing plangebied (bron: Atlas van Overijssel)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Markelo-Oost' 
dat onherroepelijk is geworden op 17 januari 2008. Binnen dit bestemmingsplan kent 
het plangebied de bestemming 'groene ruimte' met de nadere aanduiding 'volkstuinen'. 
In figuur 1.3 is een uitsnede van de verbeelding van het bestemmingsplan weergegeven.

Figuur 1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Markelo-Oost' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Onder de bestemming 'groene ruimte' is semi-agrarisch gebruik in de vorm van weide 
en gras- en akkerland toegestaan. De bestaande bosjes zijn als bosschage aangeduid. 
Verder vallen de speeltuin en de volkstuinen onder de bestemming en is ruimte 
gereserveerd als overloopgebied voor de afvoer en tijdelijke berging van hemelwater. 
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Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan 'Markelo' in procedure gebracht. Op grond 
van dit bestemmingsplan geldt tevens de bestemming 'Groen', met dubbelbestemming 
'waarde - Archeologische verwachting 1' met functieaanduiding 'volkstuin'. 

Op grond van de genoemde bestemmingen is de realisatie van woningen vanwege het 
ontbreken van de juiste gebruiks- en bouwregels niet mogelijk. Een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Markelo, herziening Hemmelweg ong.' bestaat 
naast deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1735.MKHEMMELWEG-VS10);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

1.5  Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 
worden de huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst 
het beleidskader.  In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde 
omgevingsonderzoeken behandeld.  In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in 
juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische 
uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat het plangebied aan de Hemmelweg uit volkstuintjes. Het 
plangebied is gelegen in het zuidoosten, aan de rand van de kern Markelo. Het 
plangebied ligt aan de rand van de bebouwde omgeving op de overgang naar het 
buitengebied. In figuur 2.1 zijn foto's van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.1: Huidige situatie plangebied (bron: Ortageo)

2.2  Toekomstige situatie 

De gemeente Hof van Twente is voornemens om het volkstuinencomplex te 
herontwikkelen ten behoeve van de realisatie van 12 grondgebonden woningen. Als 
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling worden er 8 rijwoningen gerealiseerd (twee 
blokken van vier aaneengebouwde woningen) en vier twee-onder-één-kappers. Het 
plangebied wordt van twee zijden ontsloten via de straten Beusbergen/Kuperskamp en 
de Weverskamp en er worden 20 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd. 
In figuur 2.2 is een stedenbouwkundige schets van het plan weergegeven.
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Figuur 2.2: Toekomstige situatie (bron: Rho adviseurs)

Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de landschappelijke 
inpassing van de woningen in de omgeving. De bestaande hoog opgaande 
groenstructuur is daarbij zoveel mogelijk in stand gelaten. De bomenrij langs het 
zandpad aan De Hulpe, inclusief kroonprojectie, aan de zuidoostzijde van het 
plangebied wordt bestemd als 'Groen' en blijft behouden. Hierdoor blijft er een hoog 
opgaande groene overgang  bestaan tussen het plangebied en het buitengebied van 
Markelo waardoor de overgang tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied wordt 
verzacht. 

Ook tussen de nieuwbouwlocatie en de bestaande woningen aan de 
Kuperskamp/Beusbergen wordt de hoog opgaande groenstructuur zoveel mogelijk 
intact gelaten. Om te kunnen komen tot een tweezijdige ontsluiting van het plan moet 
er een doorgang worden gemaakt door de groenstructuur richting de Kuperskamp aan 
de noordwestzijde van het plangebied. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

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

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

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
Duurzaam economisch groeipotentieel;
Sterke en gezonde steden en regio's;
Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

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

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

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

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

Conclusie

Wonen is één van de basisbehoeften van mensen. In de Nationale Omgevingsvisie 
wordt aangegeven dat iedereen in Nederland prettig moet kunnen wonen voor een 
redelijke prijs. Een woningvoorraad die aansluit op de huidige en toekomstige 
woonbehoefte van mensen is daarom van nationaal belang. 

Het huidige woningtekort en de toename van het aantal inwoners en huishoudens 
vraagt een groei van de woningvoorraad (vooral in en bij de stedelijke regio’s) in een 
fijne, leefbare omgeving. Tussen 2019 en 2035 moet de woningvoorraad met circa 1,1 
miljoen woningen worden vergroot. De primaire verantwoordelijkheid voor de gebouwde 
omgeving, de woningvoorraad en de leefbaarheid ligt bij gemeenten en provincies. Het 
Rijk is systeemverantwoordelijk. Het is de rol van het Rijk om de kaders te stellen, te 
stimuleren, eventueel te sanctioneren, waar nodig middelen ter beschikking te stellen – 
bijvoorbeeld via de huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek of de regeling woningbouwimpuls 
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voor gemeenten – en met gemeenten en provincies samen te werken om (bovenlokale, 
inclusief grensoverschrijdende) knelpunten op te lossen en realisatie van de nationale 
belangen te waarborgen.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van 12 grondgebonden woningen. 
Zoals is beschreven ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving 
en de woningvoorraad bij de gemeenten en provincies. In de paragraven 3.2.3 en 3.3.2 
wordt het plan getoetst aan het provinciale beleid en het beleid van de gemeente Hof 
van Twente ten aanzien van de realisatie van nieuwe woningen. Concreet draagt het 
plan bij aan de realisatie van nieuwe woningen voor starters. Daarmee past het plan 
binnen de prioriteiten van de NOVI en kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is 
van strijd met het rijksbeleid.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet 
worden aangetoond dat er sprake is van een behoefte. De toelichting bij het 
bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. 
Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand 
stedelijk gebied, bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder 
Duurzame Verstedelijking' genoemd.

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

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

Onderhavig plan

Het is belangrijk dat (potentieel) leegstaande of (op termijn) onbruikbare gebouwen 
eerst een nieuwe toekomst krijgen. Dit is ook verankerd in zowel het landelijk, 
provinciaal als gemeentelijk beleid. Transformatie en herontwikkeling worden dan 
ingezet om verpaupering te voorkomen en om zuinig en zorgvuldig met de beschikbare 
ruimte om te gaan. Het landelijke beleidsinstrument waarin dit wordt geborgd is de 
ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de ladder). Dit is een motiveringsvereiste 
die als volgt is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening:  

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien 
het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk 
gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die 
behoefte kan worden voorzien”. Onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt op 
grond van dit besluit verstaan: de ontwikkeling of uitbreiding van een bedrijventerrein, 
een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een detailhandelsvoorziening 
of een andere stedelijke voorziening die voldoende substantieel is. Overeenkomstig 
jurisprudentie is het oprichten van meer dan 11 woningen een stedelijke ontwikkeling 
(vgl: ABRvS 25 maart 2020, NCLI:NL:RVS:2015:953)

Bij het plan voor de Hemmelweg is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
omdat de woningbouwlocatie 12 woningen omvat. Daarom moet in het kader van de 
ladder worden beschreven wat de behoefte aan woningbouw is (1) en of sprake is van 
een ontwikkeling binnen of buiten bestaand gebied (2). 

Ad. 1 Afgelopen jaar is de 'Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021-2025' tot stand 
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gekomen. Deze woonvisie vormt de stip op de horizon voor wonen in de gemeente en 
geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen. Als het gaat om behoefte aan nieuwe 
woningen valt op dat er sprake is van een toenemende krapte op de woningmarkt. Tot 
en met 2030 is er in de gemeente een woningbehoefte van ongeveer 675 tot 730 nieuwe 
woningen. De woningbehoefte in Hof van Twente is gebaseerd op de 
huishoudensprognose Primos 2020. Uitgaande van een evenwichtige verdeling van de 
bouwopgave onder alle kernen en het buitengebied, wordt op basis van Primos 2020 
voor Markelo uitgegaan van 85-90 nieuwe woningen. Dit aantal is niet in beton gegoten, 
maar moet vooral als richtinggevend gezien worden. Er wordt namelijk daarnaast 
rekening gehouden met een aanvullende woningvraag. De aanvullende vraag komt voort 
uit de tendens dat er de laatste jaren meer huishoudens uit andere gemeenten zich in 
Hof van Twente vestigen én een latente lokale inhaalvraag door de achterblijvende 
woningbouw van de laatste jaren in Markelo. De woningbehoefte varieert in de loop der 
tijd. Daarom wordt de behoefte regelmatige gemonitoerd zodat de gemeente zich 
steeds op de meest actuele gegevens baseert. De kwantitatieve behoefte aan de 
beoogde woningen is er. In kwalitatieve zin wil de gemeente passende huisvesting 
kunnen bieden voor alle doelgroepen in verschillende levensfasen en met diverse 
woonwensen. Uit woontafels met jongeren blijkt dat zij moeite hebben om een 
betaalbare, geschikte starterwoning te vinden. De prijzen zijn hoog en het beschikbare 
aanbod is beperkt door gebrek aan doorstroming en weinig nieuwe (betaalbare) 
toevoegingen. Daarom is er bij het plan aan de Hemmelweg voor gekozen om voor deze 
doelgroep 8 rijwoningen te realiseren. Met deze rijwoningen worden er betaalbare 
koopwoningen aan het aanbod in Markelo toegevoegd. Daarnaast komen er 4 
tweekappers, wat de doorstroming uit bestaande woningen ten goede kan komen. 
Geconcludeerd wordt dat het plan voorziet in een actuele woningbehoefte in Markelo. 

Ad. 2  Bestaand stedelijk gebied is in het Besluit ruimtelijke ordening gedefinieerd als: 
“bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur”. De 
gronden van het plangebied zijn in het geldende bestemmingsplan 'Markelo-Oost' 
(onherroepelijk 17 januari 2008) bestemd als 'Groene ruimte' met de aanduiding 
'volkstuinen' en mogen bebouwd worden met bouwwerken, geen gebouwen zijnde. De 
gronden van het plangebied liggen aan de rand van de wijk en zijn in gebruik als 
volkstuinen en deels als stedelijk uitloopgebied. Ruimtelijk grenst de locatie aan de 
nieuwe woningen aan de Hemmelweg (bouwkavel nr. 8) en aan de woningen aan de 
straten Beusbergen en Kuperskamp. Het gebruik van het volkstuinencomplex is - gelet 
op de ligging - in belangrijke mate verweven met de bewoning van het stedelijk gebied. 
Met het oog op de geldende bestemming, de ligging in de wijk én het feitelijk gebruik 
van het plangebied als volkstuinen is er sprake van stedelijk groen en daarmee 
bestaand stedelijk gebied. Het plan voorziet in een behoefte én ligt in bestaand 
stedelijk gebied waarmee wordt voldaan aan de ladder voor duurzame ontwikkeling. 

Aanvullend wordt opgemerkt dat er slechts enkele inbreidingslocaties beschikbaar zijn 
of op korte termijn beschikbaar komen voor woningbouw. Voor voormalige 
basisschool De Welp is een plan voor woningbouw in voorbereiding. Deze zal door de 
omvang en ligging slechts in een zeer beperkt deel van de woningbouwbehoefte voor 
Markelo kunnen voorzien. De voormalige bibliotheek is geen gemeentelijk eigendom, 
maar komt wel in aanmerking voor transformatie. Ook daar geldt dat het door de 
omvang en ligging om zeer beperkte aantallen zal gaan. De conclusie is dat de 
beschikbare inbreidingslocaties samen niet voldoende mogelijkheden bieden om te 
voorzien in de woningbouwbehoefte, zeker niet als het gaat om grondgebonden 
woningen. Daarom is het nodig ook te kijken naar onbebouwde percelen, zowel in 
bestaand bebouwd gebied als daarbuiten. 

In zienswijzen, zoals verwoord in Bijlage 8, wordt ook verwezen naar de locaties De 
Esch, de A. ten Hovestraat en De Keppels. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat 
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deze locaties ook onbebouwd zijn en de locatie De Esch geen deel uitmaakt van het 
bestaand stedelijk gebied . Voor De Keppels vindt een nader onderzoek plaats om te 
bepalen of er vanuit bedrijven & milieuzonering sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening indien woningen worden gebouwd. Voor De Esch (inmiddels Markelo-Noord) is 
een woningbouwplan in voorbereiding. Voor de A. ten Hovestraat is afgezien van het 
plan om daar woningbouw te realiseren. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan de 
realisatie van nieuwe woningen in Markelo. Aangezien het plan binnen bestaand 
stedelijk gebied is gelegen en de behoefte is aangetoond kan geconcludeerd worden 
dat het plan in overeenstemming is met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

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

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

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities 
realiseert. Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe 
te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en 
doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is 
bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke 
beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke 
instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal 
belang te realiseren. 

De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor 
die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid 
van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

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

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

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

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

Ontwikkelingsperspectieven

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

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

Gebiedskenmerken 

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

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

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

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

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. 
Hieronder wordt het plan getoetst aan de relevante artikelen uit de 
Omgevingsverordening Overijssel.

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

lid 1

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra 
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer 
aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het 
bestaande bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook 
niet geschikt te maken is door herstructurering en/of transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd 
gebied optimaal zijn benut.

lid 2

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

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

Doorwerking voor voorliggend plan:

Op grond van de Omgevingsverordening Overijssel wordt de Groene omgeving 
aangemerkt als: "de gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied". Onder 
bestaand bebouwd gebied wordt verstaan: "de gronden binnen steden en dorpen die 
benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de 
provinciale diensten daarover schriftelijk  een positief advies hebben uitgebracht in het 
kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro". Een stedelijke functie wordt 
in de Omgevingsverordening aangemerkt als "functies van steden en dorpen zoals 
wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve, culturele en 
religieuze voorzieningen met de bijbehorende infrastructuur, stedelijk  water en stedelijk  
groen". De provincie Overijssel kiest voor een beschrijving van het bestaand bebouwd 
gebied en geeft die niet zelf op de kaart aan. Daarmee wordt ruimte geboden voor 
lokaal maatwerk en wordt aan de gemeenten de keuze gelaten of zij de 
standsrandgebieden beschouwen als stedelijke omgeving dan wel groene omgeving. 
Zoals in paragraaf 3.1.2 is aangegeven kan het plangebied worden aangemerkt als 
stedelijk groen en maakt derhalve deel uit van de stedelijke functies. Derhalve kan 
worden geconcludeerd dat het plan behoort tot het bestaand stedelijk gebied en geen 
extra ruimtebeslag door bouwen en verharden legt op de Groene Omgeving. Het plan 
voldoet daarmee aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen (lid 1)

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

Doorwerking voor voorliggend plan:

Zoals in paragraaf 3.1.2 is beschreven is de concrete behoefte voor woningbouw in 
Markelo aangetoond middels een woningmarktonderzoek. Daarnaast is het plan in 
paragraaf 3.3 getoetst aan de woonvisie van de gemeente Hof van Twente, waarin 
tevens woningbouwafspraken zijn gemaakt met de provincie Overijssel. Geconcludeerd 
kan worden dat het plan in overeenstemming is met de uitgangspunten van artikel 2.2.2 
van de Omgevingsverordening Overijssel.

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie 
zijn geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke 
omgeving van belang. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief 'Agrarisch 
ondernemen in het grootschalig landschap'. Dit ontwikkelingsperspectief omvat 
gebieden waar verdere modernisering en schaalvergroting van de landbouw in 
combinatie met verduurzaming de ruimte krijgt. Die ruimte kan verdiend worden door te 
investeren in kwaliteitsvoorwaarden. Onder verduurzaming verstaan we hier: realisatie 
van de waterkwaliteitsdoelen, gezondheid en welzijn van mens en dier, bijdrage aan de 
energietransitie, klimaatbestendigheid en ketenoptimalisatie, en ontwikkelen met 
aandacht voor – en waar mogelijk in dialoog met – omwonenden. Agrarische 
ondernemers staan voor de uitdaging om hun – vaak grote – gebouwen en erven zo 
vorm te geven dat ze passen bij maat en schaal van het landschap en de ruimtelijke en 
milieukwaliteit versterken.

Echter, het plangebied betreft stedelijk groen welke in gebruik is als volkstuinen en 
betreft derhalve een stedelijke functie. Het plangebied grenst aan het 
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ontwikkelingsperspectief 'Woon en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. De 
steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale 
behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, 
mits onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de 
woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden 
en de diversiteit aan milieus versterken. Het plangebied maakt op grond van de 
Omgevingsverordening Overijssel deel uit van bestaand stedelijk gebied. Bij de 
uitwerking van het plan is daarom aansluiting gezocht bij de kenmerken van het 
ontwikkelingsperspectief 'woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken' 
Derhalve kan gesteld worden dat de herontwikkeling van het plangebied in 
overeenstemming is met het provinciale beleid.

Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch 
cultuurlandschap, stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke 
kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' 
een ontwikkeling invulling krijgt. Het plangebied maakt op grond van de 
Omgevingsverordening Overijssel deel uit van het bestaand stedelijk gebied. Derhalve 
wordt het plan getoetst aan de kenmerken van de 'natuurlijke laag', de laag van het 
agrarische cultuurlandschap' en de 'stedelijke laag'. Op grond van de 'Laag van de 
beleving' heeft het plan geen bijzondere eigenschappen. 

Natuurlijke laag

De natuurlijke laag geeft aan het gebied het kenmerk 'Stuwwallen'. De stuwwallen zijn 
tijdens de ijstijd opgestuwde aardlagen. Door de vaak grote hoogteverschillen zijn ze nu 
nog steeds goed zichtbaar. Op een aantal plekken zijn de ruggen al van verre 
zichtbaar; bovenop staand bieden ze spectaculaire zichten over de provincie.  Als 
ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het beter zichtbaar en beleefbaar 
maken van de hoogteverschillen en van de overgang tussen stuwwal en omgeving.

Het hoogteverschil in de wijk en richting De Hulpe is duidelijk aanwezig. 
Landschappelijk vormt het zandpad met bijbehorende groene begeleiding een duidelijke 
grens tussen de bebouwde kom van Markelo en het landelijk gebied van De Hulpe. Bij 
de vormgeving van het plan is er daarom rekening mee gehouden dat er voldoende 
ruimte blijft om een stevige groene rand te kunnen realiseren aan de kant van deze 
overgang voor een goede landschappelijke inpassing. 

Laag van het agrarische cultuurlandschap

Op grond van de laag van het agrarisch cultuurlandschap behoort het plangebied tot het 
'oude hoevenlandschap'. Dit landschap wordt gekenmerkt door de verspreide erven in 
het landschap.  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.

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: de erven met erfbeplanting; open es(je); beekdal; 
voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid. 

Bij dit plan wordt de bestaande groenstructuur, met uitzondering van de noodzakelijke 
toegangsweg volledig in stand gelaten en waar mogelijk versterkt. Ook is in het ontwerp 
rekening gehouden met wandelroutes tussen de bestaande bebouwde kom en het 
landelijk gebied.

Stedelijke laag
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Op grond van de stedelijke laag behoort het plangebied tot de 'verspreide bebouwing'. 
Deze laag heeft betrekking op agrarische erven.

Zoals is aangegeven behoort het plangebied op grond van de Omgevingsverordening 
Overijssel tot bestaand stedelijk gebied. Het plangebied grenst aan Woonwijken 
1955-nu. Derhalve wordt gesteld dat dit het te verantwoorden is dat het plangebied 
aansluit bij de kenmerken van de woonwijken 1955-nu. De woonwijken van 1955 tot nu 
zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en grotere 
bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en 
de wijken zijn opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten 
met eengezinswoningen, flatwijken, villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een 
tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van verschillende ordeningsprincipes.

Als ontwikkelingen plaats vinden de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe 
bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van 
o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De 
groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

Bij de vormgeving van het plan is de bestaande 'groene kamer' het uitgangspunt 
geweest, zodat de groenstructuren behouden blijven. Qua opzet heeft de wijk een 
kleinschalige structuur met veel hofjes en korte straten. De woningtypen in de wijk zijn 
gemixt met zowel vrijstaande woningen, tweekappers als rijwoningen. Daar wordt met 
dit plan bij aangesloten door de kleinschaligheid en mix van woningtypen. Wel zullen 
de woningen doordat er sprake is van nieuwbouw een herkenbare eigentijdse uitstraling 
krijgen.

Conclusie 

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

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Markelo

Op 9 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente de Structuurvisie 
Markelo vastgesteld. In de structuurvisie geeft de gemeente een samenhangend beeld 
van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Markelo. De structuurvisie heeft 
betrekking op de bebouwde kom van Markelo en de direct aanliggende zone van het 
buitengebied, voor zover van belang voor de uitbreiding van functies van de kern. De 
tijdshorizon voor de structuurvisie is bepaald op circa 15 jaren (2025). 

Toets

In onderstaande figuur 3.4 is een uitsnede van de verbeelding van de Structuurvisie 
Markelo weergegeven. De ligging van het plangebied is rood omcirkeld.
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Figuur 3.4: Verbeelding Structuurvisie Markelo (bron: gemeente Hof van Twente).

Het plangebied aan de Hemmelweg staat zowel op de visiekaart aangegeven als 
'zoeklocatie wonen langere termijn' als onder de kop 'Volkstuinen Hemmelweg' bij het 
overzicht van mogelijke bouwlocaties. In de structuurvisie is opgenomen dat de invulling 
van dit gebied aan de zuidoostelijke dorpsrand wordt overwogen. De capaciteit van 
deze locatie wordt geschat op maximaal 20 woningen. Vanzelfsprekend is daar een 
zorgvuldige inpassing noodzakelijk.

In de structuurvisie wordt ook aangegeven dat het accent wordt gelegd op 
inbreidingslocaties. Dat het accent de laatste jaren op inbreidingslocaties lag is ook 
terug te zien bij de gerealiseerde projecten. Sinds het vaststellen van de structuurvisie 
op 9 februari 2010 zijn verschillende inbreidingslocaties ontwikkeld. Voorbeelden zijn 
het plan bij garage Smale met 28 woningen, het plan Kistemaker met 14 woningen, het 
plan voor 17 zorgappartementen aan het Burgemeester Beaufortplein 5, 
de Rijssenseweg 1 met 3 woningen, de Roosdomweg 6-8 met 3 woningen als plan bij 
het voormalige Countus kantoor met 26 appartementen. Op dit moment zijn 
in Markelo echter onvoldoende transformatie en/of herontwikkelingslocaties 
beschikbaar om te voorzien in de Markelose woningbehoefte. Vandaar de keuze om de 
woningbouwlocatie aan de Hemmelweg te gaan ontwikkelen. 

Dit plan betreft een uitwerking van het gebied dat is aangemerkt als zoeklocatie 'wonen 
langere termijn'. Voor het plangebied is een stedenbouwkundige schets opgesteld om 
te voorzien in een zorgvuldige inpassing. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het 
voornemen in overeenstemming is met de Structuurvisie Markelo.

3.3.2  Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021 - 2025

In 2020 liep de Woonagenda Hof van Twente 2016 – 2020 af. In de afgelopen jaren is de 
woningmarkt in de gemeente behoorlijk veranderd. Het woningaanbod neemt af, de 
woningprijzen nemen toe en er ligt een grote demografische opgave. Zodoende is er 
behoefte aan een helder kader voor sturing en regie. De “Woonvisie Hof van Twente 
2021-2025, een leefbare en vitale gemeente met toekomst bestendige kernen”, biedt dit 
kader. De belangrijkste uitdaging is zorgen voor kwalitatief goede woningen voor 
iedereen op de juiste plek. Dit betekent dat er meer bijgebouwd moet worden, in de 
juiste segmenten. Terwijl het sociale huursegment stabiel lijkt te blijven, neemt de 
vraag naar koop en vrije sectorhuur toe.
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Ook ligt er een belangrijke uitdaging in het optimaliseren en verduurzamen van de 
huidige woningvoorraad. Zo zorgen we voor een woningmarkt met de juiste woning voor 
iedereen en behouden we de goede kwaliteiten inde Hof. De woonvisie vormt de basis 
voor prestatieafspraken die worden gemaakt tussen de woningcorporatie, de huurders 
en de gemeente.

De Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021 - 2025 is op 14 december 2021 
vastgesteld. De woonvisie vormt de stip op de horizon voor wonen in de Hof en geeft 
aan waar de gemeente Hof van Twente zich met het woonbeleid de komende jaren op 
gaan richten. Het geeft onze ambities aan en laat zien wat de belangrijkste opgaven 
zijn waar we de komende jaren voor staan. Het formuleert de belangrijkste ambities om 
de woningmarkt te versterken: met passende woonruimte voor inwoners. De woonvisie 
geeft niet altijd kant en klare antwoorden op de opgaven die er liggen, maar geeft wel 
richting aan de manier waarop we de gemeente de opgaven wil oppakken. 

Toets

Er is sprake van toenemende krapte op de woningmarkt in Hof van Twente. De 
afgelopen tien jaar zijn er weinig woningen gerealiseerd in de gemeente. De 
woningvraag is groot en de woningmarkt in Hof van Twente is krap. Zowel starters als 
gezinnen en ouderen ervaren moeite bij het vinden van een geschikte woningen. Er is 
een tekort aan woningen in alle kernen.

Tot en met 2030 is er in de gemeente een woningbehoefte van ongeveer 675 tot 730 
woningen. Deze aantallen zijn niet in beton gegoten en vormen een leidraad voor de 
woningbouwplannen. De woningbehoefte in Hof van Twente is gebaseerd op de 
huishoudensprognose Primos2020 en houdt daarnaast rekening met een aanvullende 
woningvraag.

Binnen de groei van de huishoudensgroei in de afgelopen jaren zien we dat Hof van 
Twente meer mensen aantrekt vanuit andere gemeenten dan het aantal waarmee in de 
prognose rekening wordt gehouden. Met de aanvullende woningvraag wordt hier 
rekening mee gehouden. Daarnaast wordt een latente lokale inhaalvraag 
geconstateerd: een deel van de woningbehoefte uit het verleden is nog niet gerealiseerd 
door de achterblijvende woningbouw binnen Hof van Twente. Tot slot wordt er van 
uitgegaan dat de woningvraag toeneemt door de vraag vanuit doelgroepen die door 
werkgelegenheid worden aangetrokken, waaronder arbeidsmigranten.

Onderhavig plan heeft betrekking op de bouw van 12 grondgebonden woningen gericht 
voor starters op de woningmarkt. Voor Markelo wordt uitgegaan van een 
woningbehoefte van 85-90 woningen. In kwalitatieve zin ervaren veel jongeren als 
starters problemen op de woingmarkt om een geschikte woning te vinden. Derhalve 
heeft de gemeente Hof van Twente voor het woningbouwplan aan de Hemmelweg 
gekozen voor de doelgroep starters en doorstromers. Voor de starters worden 8 
rijwoningen gerealiseerd en voor de doorstromers 4 twee-onder-een kapwoningen. 
Daarmee kan geconcludeerd worden dat het plan past binnen de woonvisie van de 
gemeente Hof van Twente.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op 
het bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor 
het plan relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend 
plan en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In 
dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de 
milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's 
geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

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

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

Toets

Het voorliggend plan voorziet in de realisatie van 12 nieuwe woningen. De beoogde 
activiteit wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de  
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van 
de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. Het onderhavige project wordt niet gezien 
als een m.e.r.- plichtige activiteit omdat deze pas geldt bij gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op:

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

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden, waar het 
onderhavige project ruimschoots onder blijft. Het milieubelang is in dit 
bestemmingsplan zorgvuldig afgewogen in de plantoelichting. 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat 
belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten. Het plan is niet binnen een 
kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen voor de omgeving, waardoor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

Per 16 mei 2017 is een aanmeldnotitie nodig wanneer sprake is van een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Dit geldt voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die voorkomen in 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. maar onder de drempelwaarden blijven 
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(en daarmee niet planMER-plichtig zijn). Er is geen ondergrens wat betreft het plan 
zelf, dus ook bij de ontwikkeling van onderhavig plan. De aanmeldnotitie m.e.r. is als 
Bijlage 1 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Gelet op de 
uitkomsten van deze aanmeldnotitie, waaruit blijkt dat er als gevolg van het 
bestemmingsplan geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden is het niet 
noodzakelijk om een milieueffectrapport op te stellen.

4.2  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede 
kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere 
door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een 
voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke 
scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen 
milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn 
naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft 
twee doelen:

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

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

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

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets
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Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Markelo. In de 
nabijheid van het plangebied zijn overwegend woningen en agrarische gronden 
aanwezig. Derhalve geldt dat het plangebied is gelegen in het omgevingstype 'rustige 
woonwijk'.

Bij het realiseren van een nieuwe bestemming dient gekeken te worden of die nieuwe 
functie past in de omgeving (externe werking) en of de omgeving de nieuwe functie 
toelaat (interne werking).

Externe werking

Bij de externe werking gaat het om de vraag of de realisatie van onderhavig plan leidt 
tot hinder of belemmeringen voor de omgeving. Daarvan is sprake als het woon- en 
leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.

De functie 'wonen' betreft geen milieubelastende functie voor de omgeving. Er is 
derhalve geen sprake van een aantasting van het leefklimaat van omwonenden.

Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie hinder ondervindt van bestaande 
functies in de omgeving. 

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostelijke rand van de bebouwde kom van 
Markelo. De dichtstbijzijnde milieubelastende bestemming is gelegen op een afstand 
van 103 meter en betreft de begraafplaats in Markelo. Op grond van de VNG-uitgave 
'bedrijven en milieuzonering' geldt voor een begraafplaats milieucategorie 1 waarvoor 
een richtafstand geldt van 10 meter in verband met het aspect geluid. Aan deze 
richtafstand wordt ruimschoots voldaan waardoor geconcludeerd kan worden dat het 
aspect 'bedrijven en milieuzonering' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid 
van dit bestemmingsplan.

4.3  Geur

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

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

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

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

Toets

Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf is gelegen aan de Voordesdijk 2 te Markelo. De 
afstand van het plangebied tot aan het dichtsbijzijnde agrarische bedrijf bedraagt circa 
660 meter. Gelet op de onderlinge afstand van het plangebied tot aan het 
dichtstbijzijnde agrarische bedrijf kan geconcludeerd worden dat het aspect 'geur' geen 
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
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4.4  Bodem

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

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

Toets

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is door Ortageo Noordoost B.V. een 
verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie 
Hemmelweg in Markelo. Het doel van het bodemonderzoek is om te bepalen of de 
actuele bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde gebruik. Het bodemonderzoek is 
in Bijlage 2 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Hieronder worden 
de resultaten weergegeven.

Strategie

Chemische parameters (NEN 5740)

De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet lijn-vormige 
locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 
monsterneming' (VED-HE-NL). Vanwege het gebruik als volkstuinencomplex is het 
analyseprogramma uitgebreid met analyses op bestrijdingsmiddelen (OCB). Omdat het 
grondwater zich op grotere diepte dan 5 m -mv bevindt is grondwaterondrezoek buiten 
beschouwing gelaten. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de 
ondergrond is voor de ondergrond deze strategie gecombineerd met de strategie voor 
een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). Dat betekent dat één of meerdere 
boringen dieper zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht. Omdat te 
verzetten of toe te passen grond moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan 
PFAS, is het laboratoriumonderzoek uitgebreid met PFAS.

Asbest (NEN 5707)

De locatie is conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een 'verdachte 
locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'. 

Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd.

Resultaten en conclusies 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat 
weergegeven.
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende:
plaatselijk is een licht verhoogd gehalte PCB, PAK en minerale olie aangetoond 
welke is veroorzaakt door de bijmenging met puin en asfalt. Indicatief valt de grond 
in "niet toepasbaar".
de overige puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB, PAK, zink en 
Drins. deze grond is geclassificeerd als "industrie". Vanwege de aanwezigheid van 
PFAS is de grond geclassificeerd als "industrie".
in de ondergrond geen verontreinigde stoffen zijn aangetoond. Deze grond is 
geclassificeerd als "altijd toepasbaar".
op het maaiveld zijn een aantal stukjes asbest aangetoond, maar in de bodem is 
geen asbest waargenomen. In de grond is plaatselijk een indicatief gewogen 
gehalte aan asbest vastgesteld (ruimschoots) onder de halve interventiewaarde 
(<50 mg/kg d.s.). Doordat binnen het tuinencomplex asbesthoudende platen als 
afscheiding zijn toegepast is asbest op en in de bodem terecht gekomen. Op het 
grootste deel van het terrein is asbest analytisch niet aangetoond.

Er zijn geen chemische verontreinigingen aangetoond in gehalten boven de 
tussenwaarde. Daarnaast is geen asbest aangetoond boven de halve interventiewaarde. 
Het uitvoeren van een nader onderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor 
de voorgenomen bouw- en eventueel graafwerkzaamheden. Het aspect 'bodem' vormt 
geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.5  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan, c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden 
gedaan naar de geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover 
deze geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een 
industrieterrein, wegen en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:
Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
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Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, 
medische kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe 
milieubelastende functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden 
opgelegd aan de nieuwe milieugevoelige functies.

Toets

Wegverkeerslawaai

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

voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

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

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

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

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Markelo. Het 
plangebied wordt ontsloten door straten met een 30 km per uur regime.

Daarnaast bedraagt de afstand van het plangebied tot aan de dichtsbijzijnde weg 
waarvoor een maximumsnelheid geldt van 50 km per uur (Prinses Beatrixstraat) circa 
320 meter. Derhalve geldt dat het plangebied niet is gelegen binnen een geluidszone 
langs een weg. Derhalve kan geconcludeerd worden dat het aspect 'geluid' geen 
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

4.6  Luchtkwaliteit

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

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

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

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe 
wanneer de bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in 
betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van 
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere 
luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

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

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

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

Toets

In paragraaf 4.11 is berekend dat de verkeersgeneratie als gevolg van het plan 
toeneemt met circa 92 verkeersbewegingen. Gelet op de aard en omvang van dit 
project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals hierboven zijn beschreven, kan 
worden gesteld dat voorliggend plan voor de realisatie van één woning 'niet in 
betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Tevens kan de realisatie van 
woningen niet aangemerkt worden als de realisatie van 'gevoelige bestemmingen' 
binnen de zone van een Rijks- of provinciale weg. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen 
belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.7  Water

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

Waterbeleid

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

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren dan ook beleidsnota's 
verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam 
waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de 
relevante nota's. 

Europa
Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal
Nationaal Waterplan 2016-2021 (NW);
Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21);
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);
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Deltaprogramma;
Waterwet.

Provinciaal
Omgevingsvisie Overijssel;
Omgevingsverordening Overijssel.

Regionaal / lokaal
Waterbeheerplan Rijn en IJssel 2016-2021.
Gemeentelijk Rioleringsplan Hof van Twente 2017 - 2020

De opdracht is te zorgen voor voldoende water, schoon water en voor veilig wonen en 
werken op de taakvelden watersysteem, waterketen en veiligheid. Het waterschap 
houdt daarbij rekening met agrarische, economische, ecologische en recreatieve 
belangen. Aandachtspunten zijn het verbeteren van ecologische en chemische 
waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van 
wateroverlast, waarbij rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. In zowel 
landelijk als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook 
een negatief effect hebben op het watersysteem.

In het algemeen zoekt het waterschap naar duurzame oplossingen. Uitgangspunt is dat 
het water zoveel mogelijk binnen een plangebied wordt vastgehouden en dat relatief 
schoonwater ook relatief schoon blijft. Daarbij geldt dat het regenwater, dat op verharde 
oppervlaktes valt en schoon genoeg is (zoals van gevels en daken), zoveel mogelijk 
wordt vastgehouden of wordt geborgen.

Het waterschap Rijn en IJssel is primair verantwoordelijk voor de waterhuishouding in 
het plangebied. Onder de verantwoordelijkheden vallen onder andere beveiliging tegen 
hoog water, peilbeheer en aan- en afvoer van water. Daarnaast wordt geadviseerd hoe 
om te gaan met hemelwater. De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling, 
transport en verwerking van stedelijk afvalwater en regenwater en voor de aanpak van 
grondwaterproblemen.

Het geldende beleid voor wettelijke zorgplichten ten aanzien van stedelijk afvalwater, 
hemelwater en grondwater is beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan Hof van 
Twente 2017 – 2020 (hierna: GRP). Het beleid uit het GRP is gefundeerd op landelijke 
en regionale wet- en regelgeving en in het verleden gemaakte afspraken. Voor meer 
informatie over de beleidsuitgangspunten wordt verwezen naar het GRP en de visies, 
beleidsplannen, afspraken en wetten waar in het GRP naar verwezen wordt. De voor 
woningbouwlocaties relevante zaken worden in onderstaande passages toegelicht.  

Watertoetsproces

Onderhavig plan heeft betrekking op de realisatie van 12 woningen. Het plangebied 
heeft een oppervlakte van circa 7.700 m2 en is gelegen aan de zuidoostelijke rand van 
de kern Markelo. Het plangebied is gelegen in een intrekgebied voor waterwinning. 

In het plangebied en de nabije omgeving is geen sprake van wateroverlast. Op voorhand 
wordt gesteld dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de infiltratie van hemelwater dat 
op het dak van de nieuwe woningen neerkomt. Het hemelwater zal gescheiden worden 
van het huishoudelijk afvalwater.

In onderstaande tabel wordt de watertoets van het waterschap Rijn en IJssel 
weergegeven.
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Figuur 4.3: Watertoetstabel

Conclusie 
Als gevolg van de ingevulde watertoetstabel is het plan voor een uitgebreide watertoets 
voorgelegd aan het waterschap. 

Waterhuishoudingsplan
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De gemeente Hof van Twente heeft een waterhuishoudingsplan opgesteld waarin wordt 
aangegeven hoe er in het nieuwe plan wordt omgegaan met afvalwater, hemelwater en 
grondwater. Het waterhuishoudingsplan is aan het waterschap voorgelegd en het 
waterschap heeft in december 2021 aangegeven in te stemmen met het 
waterhuishoudingsplan. Het waterhuishoudingsplan is als Bijlage 3 bij de toelichting 
van dit bestemmingsplan opgenomen. Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd 
worden dat het aspect 'water' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit 
plan.

4.8  Externe veiligheid

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

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

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes  en 
de Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen 
(Revb) van toepassing. 

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

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt 
als een kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 
een inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting 
waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

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

Risicokaart 

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

Toets

Figuur 4.3: Uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 975 meter van het plangebied geen 
risico's op basis van de externe veiligheid zijn gelegen. De dichtsbijzijnde risicobron is 
gelegen op crica 975 meter van het plangebied en betreft een aardgasleiding 
(NEN6650-leiding) van de Gasunie (N-557-57) met een werkdruk van 40,00 bar. De 
100% letaliteitsgrens is gelegen op 50 meter en de 1% letaliteitsgrens is gelegen op 70 
meter. Gelet op de afstand van het plangebied tot aan de dichtsbijzijnde risicobron 
geldt dat het plangebied: 

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

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

4.9  Ecologie

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

Toets

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 12 grondgebonden woningen aan de 
zuidoostrand van de kern Markelo mogelijk. Het plangebied bestaat in de huidige 
situatie uit een volkstuinencomplex en zal bouwrijp moeten worden gemaakt. Als 
gevolg van de voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming 
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op voorhand niet uitgesloten worden. Derhalve is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 
wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 
natuurbescherming in beeld te brengen. De resultaten zijn in een quickscan 
natuurwaarden verwerkt (projectnummer 2517, versie 1.0, d.d. 4 mei 2020). De 
quickscan natuurwaarden is als Bijlage 4 bij de toelichting van dit bestemmingsplan 
opgenomen. Hieronder worden de resultaten van de quickscan natuurwaarden 
weergegeven.

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt op minimaal 950 meter afstand van gronden die tot het 
Natuurnetwerk Nederland behoren. In figuur 4.4 wordt de ligging van het plangebied ten 
opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.

Figuur 4.4: Ligging plangebied ten opzichte van Natuurnetwerk Nederland (bron: Atlas 
van Overijssel)

De invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten 
hebben geen negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied.

Natura 2000-gebied

Het plangebied ligt op minimaal 3,1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied 
Borkeld. In figuur 4.5 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 
2000-gebied weergegeven.
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Figuur 4.5: Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebied (bron: Atlas van 
Overijssel)

De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een 
negatief effect op instandhoudingsdoelen van een Natura2000-gebied in de omgeving 
van een plangebied. Als gevolg van bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten 
optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, 
areaalverlies en aantasten hydrologie. Gelet op de aard, omvang en duur van de 
voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en Natura2000-gebied, 
wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is 
lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied Borkeld 
is een negatief effect uitgesloten. 

Stikstofdepositie

Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die 
kunnen leiden tot schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van 
stikstofdepositie (uitstoot en neerslag van stikstof). Natura 2000 is een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000–gebieden worden bepaalde 
diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 
behouden. Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als 
deze planten verdwijnen, kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. 
Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de bodem. In sommige delen van de Natura 
2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog. 

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. 
Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit 
programma was ook gericht op het versterken van de natuur en het maakte 
tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 mei 2019 heeft het hoogste 
bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op basis van het 
PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De 
overheid werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt 
plaats in de vorm van NOx (stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx 
vindt onder meer plaats bij de verbranding van fossiele brandstoffen. 

Om voor afzonderlijke projecten aan te tonen wat het effect is op Natura 2000-gebieden 
is het rekeninstrument AERIUS in het leven geroepen. Op 13 januari 2022 wordt de 
huidige AERIUS Calculator geactualiseerd. De belangrijkste verandering is de 
'afkapgrens' van 25 km voor stikstofdepositie bij alle projecten. De aanleiding voor de 
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nieuwe kapgrens is het eindrapport van het adviescollege 'Meten en berekenen Stikstof' 
(ook wel de 'Commissie Hordijk') en de uitspraak van de Raad van State over de A15 
(begin 2021). Eventuele deposities voorbij deze afkapgrens worden niet in beeld 
gebracht. De nieuwe afkapgrens van 25 km zal vooral voor grotere projecten 
consequenties hebben. Hoewel in de AERIUS 2020 ook een afkapgrens was 
opgenomen, gold deze slechts voor wegverkeer en was de afstand veel korter (5 km).

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. 
Deze wet regelt onder meer drie resultaatverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 
moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde 
Natura-2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en 
in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen 
om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet de 
tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten PAS melders en 
initiatiefnemers die onder het PAS vergunningvrij waren is in de wet bepaald dat zij 
alsnog gelegaliseerd worden. 

De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor 
het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector. Het Besluit stikstofreductie en 
natuurverbetering werkt de stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De 
vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. De vrijstelling geldt niet voor de 
gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat nog 
steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt 
veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg.

Het rekeninstrument AERIUS Calculator berekent zowel de stikstof- als 
ammoniakdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met 
het rekeninstrument kan de uitstoot van stikstof/ammoniak en de neerslag daarvan op 
Natura 2000-gebieden worden berekend. De uitkomst van de berekening geeft inzicht in 
de uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft stikstof en ammoniak. 

Op basis van Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering geldt er een vrijstelling 
voor de bouw-, aanleg- en sloopactiveiten van nieuwe projecten. Voor de gebruiksfase 
geldt geen vrijstelling. Tijdens de gebruiksfase kan er op verschillende manier stikstof 
vrijkomen:
1. Gebruik van het gebouw: in het voorliggend geval worden de woningen niet 

aangesloten op het gasnetwerk, waardoor geen sprake zal zijn van een uitstoot van 
NOx. Er zal geen emissie plaatsvinden als gevolg van het verwarmen, het koken 
en/of verwarmen van tapwater in de woning. Dit onderdeel kan dan ook verder 
buiten beschouwing worden gelaten.

2. Verkeersbewegingen gebruiksfase: dit betreft de verkeersbewegingen van- en naar 
de woningen. 

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen 
niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen 
in het heersende verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer 
zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige 
verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. 

In Bijlage 5 is de stikstofberekening als gevolg van de gebruiksfase (verkeer van- en 
naar de woningen) opgenomen. Hieronder worden de resultaten van de 
AERIUS-berekening weergegeven.

Gebruiksfase

Aangezien er gasloos wordt gebouwd, zijn voor de gebruiksfase alleen de 
verkeersbewegingen relevant. Dit betreft de verkeersgeneratie die de beoogde 
ontwikkeling te weeg brengt. Als uitgangspunt zijn de kengetallen van CROW, het 
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, 
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aangehouden. Het plangebied kent een niet stedelijkheidsgraad (< 500 adressen per 
km) en is gelegen in het gebiedstype rest bebouwde kom. Er worden 12 woningen 
gebouwd, waarvan 8 rijwoningen en 4 twee-onder-een kapwoningen.

Uitgaande van het worst-case scenario wordt voor de verkeersbewegingen uitgegaan 
van de maximale verkeersgeneratie op grond van de CROW-normen. De maximale 
verkeersgeneratie van een twee-onder-een kapwoning bedraagt 8,2 verkeersbewegingen 
per dag. Dit komt neer op in totaal 32 verkeersbewegingen voor twee-onder-een 
kapwoningen. De maximale verkeersgeneratie van een tussenwoning (rijtjeswoning) 
bedraagt 7,5 verkeersbewegingen per dag. Dit komt neer op in totaal 60 
verkeersbewegingen voor de rijtjeswoningen. In totaal komt dit neer op een totale 
verkeersgeneratie van afgerond 93 verkeersbewegingen.

De totale NOx-emissie in de gebruiksfase van de beoogde woningen bedraagt in totaal 
<0,1 ton/j. De totale NH3-emissie <0,1 ton/j. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 
0,00 mol/ha/j. De totale stikstof- en ammoniak emissie op Natura 2000-gebieden, als 
gevolg van de gebruiksfase van de voorgenomen activiteit, is volgens de AERIUS 
Calculator 2021 nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. 

Conclusie

Als gevolg van de realisatie en het gebruik van twaalf woningen binnen het plangebied 
komt er zowel NOx als NH3 vrij. Door uitvoering van onderhavig AERIUS berekening is 
aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare depositie van NOx of NH3 in Natura 
2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof en ammoniak. In de gebruiksfase ligt de 
emissie niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de 
gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx en NH3 
plaats in Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. De 
ontwikkeling leidt niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 
2000-gebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.

De AERIUS Calculator 2021 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen 
activiteit op Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof en ammoniak. De 
uitkomsten van de berekeningen met de AERIUS Calculator zijn geldig en toepasbaar 
voor ruimtelijke plannen.

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof/ammoniak geen 
belemmering voor uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling.

Soortenbescherming

Het plangebied is op 7 april 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van 
beschermde planten, dieren en beschermde nesten, holten, vaste rust- en 
voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en 
vliegroute van vleermuizen.

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 beschadigen en 
vernielen van rust- en voortplantingsplaats', als gevolg van werkzaamheden die in het 
kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die 
niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen doden of 
om opzettelijk 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. 

In hoofdstuk 5.5 van de quickscan natuurwaarden uit Bijlage 4 zijn de wettelijke 
consequenties van de beoogde ingreep op beschermde flora- en fauna weergegeven. 
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Op basis van de quickscan gelden de volgende conclusies:

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel 
leefgebied voor verschillende algemene- en weinig kritische beschermde diersoorten. 
Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, 
maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en 
nestelen er verschillende vogelsoorten. 

Van de in het plangebied nestelende vogels, 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. 

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- 
en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen 'doden' en het 'beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het 
plangebied als foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende vogels, 
grondgebonden zoogdieren, amfibieën en vleermuizen niet aangetast. 

Het aspect 'ecologie' vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling.

4.10  Archeologie en Cultuurhistorie

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

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

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

Archeologie

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft beleid voor archeologie vastgesteld. Op de 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente 
staan archeologische rijksmonumenten en de kans op archeologische vondsten 
vermeld. Per gebied zijn criteria opgesteld wanneer een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is.

Op de verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente ligt het 
plangebied in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Tevens ligt het in 
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een zone met een historisch element (erf) met een hoge verwachting. Vanwege de 
ligging in meerdere gebieden geldt de hoogste eis als leidraad. Dat betekent dat bij 
ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m² 
een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Derhalve is door Hamaland advies een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (EKU/DIR/HAMA/192581, d.d. 18 februari 2020). 
Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek (protocol BRL SIKB 4002) dat aangevuld is met een verkennend en 
karterend booronderzoek (protocol BRL SIKB 4003). Het archeologisch onderzoek is 
als Bijlage 6 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. De resultaten 
worden hieronder weergegeven.

Toets

Het bureauonderzoek toont aan dat er zich mogelijk archeologische vindplaatsen uit 
alle perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd in het plangebied 
zouden kunnen bevinden. Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug was door 
geschikt als nederzettingslocatie en foerageergebied voor jagers en verzamelaars en 
later als nederzettingslocatie voor landbouwende samenlevingen. Het plangebied is 
gelegen in de nabijheid van een historisch erf uit de Late Middeleeuwen. 

De agrarische bewerking van het gebied hebben waarschijnlijk voor een 
bodemverstoring gezorgd van 30-50 cm-mv. Onbekend is echter tot hoe diep de bodem 
daadwerkelijk is verstoord. 

Het verwachte dekzand van de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden is 
in alle boringen aangetroffen. Deze C-horizont wordt afgedekt door een moderne 
bouwvoor en in boring 2 ook door een geroerde laag (Ap1 en Ap2). Deze Ap-horizonten 
hebben een minimale diepte van 35 cm-mv en een maximale diepte van 70 cm-mv. In 
alle boringen is de C-horizont vermengd met de bovenliggende horizonten door ploegen, 
graven en andere grondbewerking gerelateerd aan de functie van het plangebied als 
moestuin. In boringen 1 en 3 zijn menglagen aanwezig waarbij de C-horizont is 
vermengd met de resten van de podzol B-horizont (B/C-horizont). Deze laag heeft een 
diepte van minimaal 55 cm-mv en maximaal 70 cm-mv. In boring 2 is een menglaag 
aanwezig waarbij de C-horizont is vermengd met de restanten van een eerdlaag 
(A/C-horizont). Deze laag heeft een diepte van 65 cm-mv tot 85 cm-mv. In boringen 4 
en 5 zijn menglagen aanwezig welke bestaan uit een opgebracht pakket waarin de 
oorspronkelijke eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-horizont en de top van het 
dekzand met elkaar vermengd zijn geraakt (A/B/C-horizont). Deze laag heeft een dikte 
van minimaal 15 cm en maximaal 25 cm. 

Selectieadvies

Binnen het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen. De C-horizont is 
afgetopt en vermengd met de bovenliggende lagen. De oorspronkelijke podzolbodem is 
mogelijk bewust verspit om de afwatering van het perceel te kunnen bevorderen. 
Daarnaast reikt de diepte van de geplande bodemverstoring (80 cm-mv) grotendeels in 
de reeds verstoorde lagen. Om deze redenen is de kans dat met de geplande 
werkzaamheden archeologische vindplaatsen worden verstoord nihil. Wij achten 
vervolgonderzoek derhalve niet noodzakelijk. Hierbij moet de opmerking worden 
geplaatst dat de gebruikte onderzoeksmethode niet erg geschikt is voor het opsporen 
van kleinschalige steentijdvindplaatsen. 

Advies regioarcheoloog

Het advies van de regioarcheoloog is opgenomen als Bijlage 7. Hieronder wordt het 
resultaat van de toetsing van het archeologisch onderzoek weergegeven.

Het bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een hoge archeologische 
verwachting heeft voor de periode laat-paleolithicum – nieuwe tijd. Het plangebied ligt 
op een gordeldekzandrug, met een esdek. Dergelijke gebieden zijn in alle perioden 
aantrekkelijk geweest voor gebruik en bewoning. Het plangebied is in historische tijden 
niet bebouwd geweest. Op grond van de uitkomsten van het bureauonderzoek is een 
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verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Er zijn vijf boringen gezet. Geen 
van de boringen heeft een intact bodemprofiel. 

Het advies van Hamaland Advies wordt overgenomen. Het plangebied wordt, op 
archeologische gronden, vrijgegeven. Het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek 
is niet noodzakelijk. 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden onverwachts toch archeologische waarden 
worden aangetroffen geldt, op grond van de Erfgoedwet, art. 5.10 en 5.11, een 
meldingsplicht bij de minister.

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'archeologie' 
geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

Cultuurhistorie

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

Toets

Uit de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel kan worden afgeleid 
dat er binnen het plangebied geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Derhalve 
wordt geconcludeerd dat voorliggend plan geen negatieve gevolgen heeft voor het 
aspect 'cultuurhistorie'.

4.11  Verkeer / parkeren

Het plangebied wordt via de straten Beusbergen, Kuperskamp en Weverskamp 
ontsloten. Voor de kern Markelo geldt de stedelijkheidsgraad weinig stedelijk. 
Aangezien het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom geldt dat het 
plangebied is gelegen in de rest bebouwde kom.

In de CROW-publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeerkencijfers naar 
parkeernormen' (december 2018) zijn parkeerkencijfers en kencijfers voor de 
verkeersgeneratie opgenomen. Op grond van de CROW-publicatie geldt voor 
twee-onder-een-kapwoningen een gemiddelde verkeersgeneratie van 8,2 
verkeersbewegingen per woning. De totale verkeersgeneratie van de 
twee-onder-een-kapwoningen bedraagt (4 * 8,2) 32,8 verkeersbewegingen. Voor 
aaneengebouwde woningen geldt een gemiddelde verkeresgeneratie van 7,4 
verkeersbewegingen per woning. De totale verkeersgeneratie als gevolg van de 
aaneengebouwde woningen bedraagt derhalve (8 * 7,4) 59,2 verkeersbewegingen. De 
totale verkeersgeneratie als gevolg van de realisatie van 12 woningen bedraagt 92 
verkeersbewegingen per dag. Het plan wordt aan twee zijden ontsloten via de 
bestaande woonwijk met een 30 km/h-regime. De betreffende straten zijn daar ook op 
ingericht en voorzien van trottoirs voor voetgangers. De verkeersbewegingen kunnen, 
gelet op de functie en inrichting van de bestaande wegen, eenvoudig via deze wegen 
worden afgewikkeld. Het aspect 'verkeer'vormt derhalve geen belemmering voor de 
voorgenomen ontwikkeling.

Ten aanzien van de parkeerbehoefte geldt op grond van de CROW-publicatie voor 
twee-onder-een-kapwoningen een gemiddelde parkeerbehoefte van 2,2 parkeerplaatsen 
per woning. De totale parkeerbehoefte van de twee-onder-een-kapwoningen bedraagt 
afgerond 9 parkeerplaatsen. 

Voor de aaneengebouwde woningen geldt een gemiddelde parkeernorm van 2 
parkeerplaatsen per woning. De totale parkeerbehoefte van een aaneengebouwde 
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woningen bedraagt 16 parkeerplaatsen. De totale parkeerbehoefte van het plan 
bedraagt 25 parkeerplaatsen.

In het stedenbouwkundig plan is ruimte gereserveerd voor de realisatie van 20 openbare 
parkeerplaatsen ten behoeve van de aaneengebouwde woningen. Voor de 
twee-onder-een-kapwoningen geldt dat de parkeerbehoefte op eigen terrein kan worden 
opgevangen. Derhalve geldt dat het plan voorziet in de realisatie van voldoende 
parkeerplaatsen. Het aspect 'parkeren' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 
van dit plan.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van 
een toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende 
deel. Op de verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel 
weergegeven. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van 
het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen 
betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting 
heeft zelf geen juridische bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat 
voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier 
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, 
de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de 
systematiek is aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit 
houdt onder meer in dat het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt 
de opbouw, indeling en systematiek van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels
Begrippen

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

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg 
gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van 
meten op de verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden 
aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:
bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van 
de aan de grond toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde 
bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, 
wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en 
aanduidingen op de verbeelding (plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de 
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bouwregels ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;
specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan 
dan wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en 
strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op 
voorhand duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in 
de bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen;

wijzigingsregels

In dit onderdeel is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan 
te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden gekoppeld aan de desbetreffende 
bestemming. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht 
moeten worden genomen, zijn aangegeven.

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel 
van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het 
toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt 
gesteld;

Algemene bouwregels:

In dit artikel worden de algemene bouwregels voor het bouwen beschreven, 
onverminderd het bepaalde in de overige artikelen;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in 
algemene zin;

Algemene aanduidingsregels:

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven;
Algemene afwijk ingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan c.q. wijzigingsplan geregelde, 
onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht 
moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan 
te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De 
criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden 
genomen, zijn aangegeven;

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan c.q. 
wijzigingsplan bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven 
bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet 
in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met 
zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden 
verleend. Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik 
maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het overgangsrecht is opgenomen zoals 
opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van 
de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden 
voortgezet;
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Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals 
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de 
volgende bestemmingen in dit plan opgenomen:

Enkelbestemmingen

Groen (artikel 3)

De (openbare) groene elementen binnen het plangebied zijn bestemd als 'Groen'. De 
voor 'Groen' aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor gorenvoorzieningen, 
water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater met daaraan 
ondergeschikt voet- en fietspaden, toegangspaden en inrriten naar omliggende 
bestemmingen, speelvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, verblijfsdoeleinden, 
dagrecreatief medegebruik en parkeervoorzieningen. Binnen deze bestemming kunnen 
voet- en fietspaden, speelvoorzieningen en waterpartijen worden gerealiseerd.

Woongebied - 1 (artikel 4)

De bestemming 'Woongebied - 1' is bedoeld als eindbestemming voor 
nieuwbouwlocaties in het dorp Markelo en geldt derhalve voor onderhavig plangebied. 
De voor deze bestemming aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, waaronder 
ook het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep valt en een bed & 
breakfast-voorziening. De woningen dienen twee aaneen en/of aaneen gebouwd te 
worden, waarbij het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het ter plaatse 
aangegeven aantal. De maximale goot- en bouwhoogte is middels een bouwaanduiding 
vastgelegd op de verbeelding. Ook bevatten de bouwregels een regeling die het 
mogelijk maakt om eventueel een erker bij een gebouw te realiseren.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt 
dat de gemeenteraad gelijktijdig met 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.

Het plangebied is in eigendom van de gemeente Hof van Twente en wordt door de 
gemeente ontwikkeld. De gemeente heeft een exploitatieopzet gemaakt en voldoende 
middelen gereserveerd om tot uitvoering over te gaan. Op basis van een voorlopige 
exploitatieopzet voor dit plan kan worden geconcludeerd dat het plan economisch 
uitvoerbaar is. De definitieve exploitatieopzet zal na het onherroepelijk worden van het 
bestemmingsplan op basis van een voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het 
bestuursorgaan, dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg 
pleegt met instanties, zoals gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, 
die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging 
van belangen welke in het plan in het geding zijn.

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

Provincie Overijssel

Conform het door de provincie Overijssel gehanteerde beleid is het plan voor vooroverleg 
verzonden aan de provincie. De provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met 
de opzet van het plan. 

Waterschap Rijn en IJssel

In december 2021 heeft het waterschap Rijn en IJssel aangegeven te kunnen 
instemmen met de waterparagraaf. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 9 juli 2020 voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze 
ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de 
terinzagelegging zijn 15 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn beantwoord 
in de zienswijzennotitie en is opgenomen in Bijlage 8 bij de toelichting.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Aanmeldnotitie m.e.r
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Betreft: Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Hemmelweg Markelo  

 
 
Geachte heer Klieverik, 
 
Zoals bij u bekend zijn wij bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de realisatie van 
twaalf woningen aan de Hemmelweg te Markelo. Het plan kan worden beschouwd als een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Op basis van het 

Besluit m.e.r. en de Wet milieubeheer dient in dat geval een m.e.r-beoordelingsbesluit te worden 
genomen door het bevoegd gezag (college) voorafgaand aan het ontwerpbesluit inzake de voornoemde 
omgevingsvergunning. Het college van burgemeester en wethouders neemt de beslissing of, vanwege 
de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit mogelijk voor het milieu kan hebben, een m.e.r. moet 
worden doorlopen. In het kader van deze besluitvorming is voorliggende aanmeldingsnotitie opgesteld. 
Op basis van deze aanmeldingsnotitie kan het bevoegde gezag de gevolgen beoordelen van 

het plan en de beslissing nemen of er een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is in het kader van 
dit plan. 

 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de 
voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van 
publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. 
In de bijlage van het Besluit m.e.r zijn twee onderdelen (C en D) opgenomen. In onderdeel C 
zijn activiteiten genoemd waarbij direct sprake is van een m.e.r.-plicht als bij besluiten de 
genoemde drempelwaarden worden overschreden. Voor de activiteiten die zijn genoemd in 
onderdeel D geldt dat als de drempelwaarden worden overschreden een m.e.r.-beoordeling 
dient plaats te vinden. Voor besluiten met een omvang onder de drempelwaarden moet een 
zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling worden gedaan. 

 
Onderhavig plan, kan worden gekwalificeerd als de aanleg of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen als 
genoemd in onderdeel D.11.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Bij de uitleg van de 
Europese m.e.r.-richtlijn wordt immers aangegeven dat 'stedelijke ontwikkelingsprojecten' breed 

moet worden geïnterpreteerd. 

 
Bij de activiteit zijn drie relevante indicatieve drempelwaarden opgenomen, namelijk: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer; 
• een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen; 
• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 
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Onderhavig plan heeft betrekking op de realisatie van twaalf woningen. De omvang van het plan blijft 
hiermee ver onder de indicatieve drempelwaarden waardoor in eerste instantie met een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling kan worden volstaan.  
 
In deze vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden beoordeeld of de activiteit daadwerkelijk 
geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Hierbij moet in het bijzonder worden 
nagegaan of er sprake is van de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Europese 

Richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling. Daarbij dient te worden ingegaan op de 
volgende onderdelen: 

• de kenmerken van het project; 
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
• de kenmerken van het potentiële effect. 

 

Kenmerken van het betreffende project 

De gemeente Hof van Twente is voornemens om het volkstuinencomplex te herontwikkelen ten 
behoeve van de realisatie van 12 grondgebonden woningen. Als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling worden er 8 rijwoningen gerealiseerd (twee blokken van vier aaneengebouwde woningen) 
en vier twee-onder-één-kappers. Het plangebied wordt ontsloten via de straten Beusbergen, 
Kuperskamp en de Weverskamp en er worden 20 parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd. 
In onderstaande figuur is de stedenbouwkundige schets weergegeven. 

 

 
 
Plaats van het project 

Het plangebied is gelegen aan de Hemmelweg/De Hulpe in het zuidoosten van de kern Markelo. Het 
plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie Q, nummer 1483. Het plangebied 
heeft een oppervlakte van circa 7.700 m2 waarvan circa 4.000 m2 in gebruik is als volkstuin. 

 
Kenmerken van de potentiële effecten 
Voor wat betreft de potentiele milieueffecten van de planontwikkeling zijn de volgende aspecten van 
belang/relevant.  

 
Verkeerseffecten en luchtkwaliteit 



 
 
 

 
 

 

  - 3 - 

Het plangebied wordt via de straten Beusbergen en de Hemmelweg/Weverskamp ontsloten. Voor de 
kern Markelo geldt de stedelijkheidsgraad weinig stedelijk. Aangezien het plangebied is gelegen aan de 
rand van de bebouwde kom geldt dat het plangebied is gelegen in de rest bebouwde kom. 
In de CROW-publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, van parkeerkencijfers naar parkeernormen' 
(december 2018) zijn parkeerkencijfers en kencijfers voor de verkeersgeneratie opgenomen. Op grond 
van de CROW-publicatie geldt voor twee-onder-een-kapwoningen een gemiddelde verkeersgeneratie 
van 8,2 verkeersbewegingen per woning. De totale verkeersgeneratie van de twee-onder-een-

kapwoningen bedraagt (4 * 8,2) 32,8 verkeersbewegingen. Voor aaneengebouwde woningen geldt een 
gemiddelde verkeresgeneratie van 7,4 verkeersbewegingen per woning. De totale verkeersgeneratie als 
gevolg van de aaneengebouwde woningen bedraagt derhalve (8 * 7,4) 59,2 verkeersbewegingen. De 
totale verkeersgeneratie als gevolg van de realisatie van 12 woningen bedraagt 92 verkeersbewegingen 
per dag. 
 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende 

luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en 
Regelingen:  
 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 
 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage 

aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in 
betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat 
hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere 
luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats.  
 
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 wordt uitgegaan van een worst-case scenario kan het aantal verkeersbewegingen op 184 

verkeersbewegingen (verdubbeling) per dag gesteld worden. Er zal geen sprake zijn van vrachtverkeer, 
waardoor het percentage vrachtverkeer op 0% gezet kan worden. In onderstaande figuur is de 
berekening weergegeven. 
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Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekende mate is. Er is geen 
nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt bovendien dat er, in de 
omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde 
zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend 
onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve niet nodig. Tevens kan de realisatie van 12 woningen niet 
aangemerkt worden als de realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen de zone van een Rijks- of 
provinciale weg. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

 
Archeologie 
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft beleid voor archeologie vastgesteld. Op de archeologische 
verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente staan archeologische 
rijksmonumenten en de kans op archeologische vondsten vermeld. Per gebied zijn criteria opgesteld 
wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Op de verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hof van Twente ligt het plangebied in een 
gebied met een hoge archeologische verwachting. Tevens ligt het in een zone met een historisch 
element (erf) met een hoge verwachting. Vanwege de ligging in meerdere gebieden geldt de hoogste 
eis als leidraad. Dat betekent dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of 
gelijk aan 2.500 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Derhalve is door Hamaland advies 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd (EKU/DIR/HAMA/192581, d.d. 18 februari 2020). Het door 

Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek (protocol BRL 
SIKB 4002) dat aangevuld is met een verkennend en karterend booronderzoek (protocol BRL SIKB 
4003).  
 
Het bureauonderzoek toont aan dat er zich mogelijk archeologische vindplaatsen uit alle perioden vanaf 
het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd in het plangebied zouden kunnen bevinden. Het 
plangebied ligt op een gordeldekzandrug was door geschikt als nederzettingslocatie en foerageergebied 

voor jagers en verzamelaars en later als nederzettingslocatie voor landbouwende samenlevingen. Het 
plangebied is gelegen in de nabijheid van een historisch erf uit de Late Middeleeuwen.  
De agrarische bewerking van het gebied hebben waarschijnlijk voor een bodemverstoring gezorgd van 
30-50 cm-mv. Onbekend is echter tot hoe diep de bodem daadwerkelijk is verstoord.  
 

Het verwachte dekzand van de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden is in alle boringen 

aangetroffen. Deze C-horizont wordt afgedekt door een moderne bouwvoor en in boring 2 ook door een 
geroerde laag (Ap1 en Ap2). Deze Ap-horizonten hebben een minimale diepte van 35 cm-mv en een 
maximale diepte van 70 cm-mv. In alle boringen is de C-horizont vermengd met de bovenliggende 
horizonten door ploegen, graven en andere grondbewerking gerelateerd aan de functie van het 
plangebied als moestuin. In boringen 1 en 3 zijn menglagen aanwezig waarbij de C-horizont is 
vermengd met de resten van de podzol B-horizont (B/C-horizont). Deze laag heeft een diepte van 
minimaal 55 cm-mv en maximaal 70 cm-mv. In boring 2 is een menglaag aanwezig waarbij de C-

horizont is vermengd met de restanten van een eerdlaag (A/C-horizont). Deze laag heeft een diepte 
van 65 cm-mv tot 85 cm-mv. In boringen 4 en 5 zijn menglagen aanwezig welke bestaan uit een 
opgebracht pakket waarin de oorspronkelijke eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-horizont en de top 
van het dekzand met elkaar vermengd zijn geraakt (A/B/C-horizont). Deze laag heeft een dikte van 
minimaal 15 cm en maximaal 25 cm. 
 
Selectieadvies 

Binnen het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen. De C-horizont is afgetopt en vermengd 
met de bovenliggende lagen. De oorspronkelijke podzolbodem is mogelijk bewust verspit om de 

afwatering van het perceel te kunnen bevorderen. Daarnaast reikt de diepte van de geplande 
bodemverstoring (80 cm-mv) grotendeels in de reeds verstoorde lagen. Om deze redenen is de kans 
dat met de geplande werkzaamheden archeologische vindplaatsen worden verstoord nihil. Wij achten 
vervolgonderzoek derhalve niet noodzakelijk. Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat de 

gebruikte onderzoeksmethode niet erg geschikt is voor het opsporen van kleinschalige 
steentijdvindplaatsen. 
 
Het bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft voor de 
periode laat-paleolithicum – nieuwe tijd. Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug, met een esdek. 
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Dergelijke gebieden zijn in alle perioden aantrekkelijk geweest voor gebruik en bewoning. Het 
plangebied is in historische tijden niet bebouwd geweest. Op grond van de uitkomsten van het 
bureauonderzoek is een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Er zijn vijf boringen 
gezet. Geen van de boringen heeft een intact bodemprofiel.  
 
Het advies van Hamaland Advies wordt overgenomen. Het plangebied wordt, op archeologische 
gronden, vrijgegeven. Het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.  

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden onverwachts toch archeologische waarden worden 
aangetroffen geldt, op grond van de Erfgoedwet, art. 5.10 en 5.11, een meldingsplicht bij de minister. 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect 'archeologie' geen belemmering 
vormt voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 
 
Geluid 

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een geluidszone, die 

aan weerszijde een breedte heeft van: 
• in stedelijk gebied: 

o voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter; 
o voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter; 

• in buitenstedelijk gebied: 
o voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter; 

o voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter; 
o voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter. 

Deze zonering geldt niet: 
• voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
• voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt; 
• wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau vaststaat 

dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 48 dB (A) of 

minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh). 
 

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Markelo. Het plangebied wordt via de 
straten Beusbergen en Hemmelweg/Weverskamp ontsloten. De straten Beusbergen en 
Hemmelweg/Weverskamp zijn gelegen in een zone waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km 

per uur.  

 
Daarnaast bedraagt de afstand van het plangebied tot aan de dichtstbijzijnde weg waarvoor een 
maximumsnelheid geldt van 50 km per uur (Prinses Beatrixstraat) circa 320 meter. Derhalve geldt dat 
het plangebied niet is gelegen binnen een geluidszone langs een weg. Derhalve kan geconcludeerd 
worden dat het aspect 'geluid' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit plan 
 
Bodem 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit 
past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een 
bodemonderzoek te worden verricht.  
 
Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging 

van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of 

wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is 
moet bepaald (nader onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb of een diffuse 
verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor 
diffuus verontreinigde grond worden opgenomen. 

 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is door Ortageo Noordoost B.V. een verkennend 
bodemonderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 uitgevoerd op de locatie Hemmelweg in Markelo. het 
doel van het bodemonderzoek is om de bepalen of de actuele bodemkwaliteit geschikt is voor het 
beoogde gebruik. 
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Chemische parameters (NEN 5740) 
De locatie is onderzocht volgens de strategie voor een 'diffuus belaste niet lijnvormige locatie met een 
heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming' (VED-HE-NL). Vanwege het 
gebruik als volkstuinencomplex is het analyseprogramma uitgebreid met analyses op 
bestrijdingsmiddelen (OCB). Omdat het grondwater zich op grotere diepte dan 5 m -mv bevindt is 
grondwateronderzoek buiten beschouwing gelaten. Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de ondergrond is voor de ondergrond deze strategie gecombineerd met de strategie voor 
een 'onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL). Dat betekent dat één of meerdere boringen dieper 
zijn doorgezet en de ondergrond analytisch is onderzocht. Omdat te verzetten of toe te passen grond 
moet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan PFAS, is het laboratoriumonderzoek uitgebreid 
met PFAS. 
 

Asbest (NEN 5707) 

De locatie is conform NEN 5707 onderzocht volgens de strategie voor een 'verdachte locatie met een 
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld'.  
Het onderzoek naar asbest en chemische parameters is gecombineerd uitgevoerd. 
 
Resultaten en conclusies 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het bodemonderzoek samengevat weergegeven. 

 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende: 

• plaatselijk is een licht verhoogd gehalte PCB, PAK en minerale olie aangetoond welke is 
veroorzaakt door de bijmenging met puin en asfalt. Indicatief valt de grond in "niet 

toepasbaar". 
• de overige puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PCB, PAK, zink en Drins. deze 

grond is geclassificeerd als "industrie". Vanwege de aanwezigheid van PFAS is de grond 
geclassificeerd als "industrie". 

• in de ondergrond geen verontreinigde stoffen zijn aangetoond. Deze grond is geclassificeerd als 
"altijd toepasbaar". 

• op het maaiveld zijn een aantal stukjes asbest aangetoond, maar in de bodem is geen asbest 
waargenomen. In de grond is plaatselijk een indicatief gewogen gehalte aan asbest vastgesteld 
(ruimschoots) onder de halve interventiewaarde (<50 mg/kg d.s.). Doordat binnen het 
tuinencomplex asbesthoudende platen als afscheiding zijn toegepast is asbest op en in de 
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bodem terecht gekomen. Op het grootste deel van het terrein is asbest analytisch niet 
aangetoond. 

 
Er zijn geen chemische verontreinigingen aangetoond in gehalten boven de tussenwaarde. Daarnaast is 
geen asbest aangetoond boven de halve interventiewaarde. Het uitvoeren van een nader onderzoek 
wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 
 

De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert geen belemmeringen op voor de 
voorgenomen bouw- en eventueel graafwerkzaamheden. Het aspect 'bodem' vormt geen belemmering 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
 
Ecologie 
Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking tot 

aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie van het plan 

met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De wettelijke 
kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale 
regelgeving (Wet natuurbescherming) en provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op minimaal 950 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 

behoren. De invloedssfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten 
hebben geen negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland 
in de omgeving van het plangebied. 
 
Natura 2000-gebied 
Het plangebied ligt op minimaal 3,1 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Borkeld. In 
onderstaande figuur is de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied 

weergegeven. 

 
 

De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. Gelet op de aard, omvang en duur 

van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en Natura2000-gebied, wordt in 
voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebied uitgesloten. De 
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het plangebied en 
het Natura2000-gebied Borkeld is een negatief effect uitgesloten. 
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Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als deze planten verdwijnen, 
kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de 
bodem. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog.    
De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor 
introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het 
versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 mei 
2019 heeft het hoogste bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op basis 

van het PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De overheid 
werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt plaats in de vorm van NOx  
(stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij de verbranding 
van fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor het overgrote deel afkomstig van de landbouw. 
 
Om de emissie/depositie van NOx, als gevolg van de beoogde situatie te berekenen wordt een 

onderscheid gemaakt in de aanleg- en gebruiksfase. 

 
Aanlegfase 
Betreft de daadwerkelijke bouw van een voorliggend project zoals bouwrijp maken, aanleg van kabels 
etc. Tijdens de aanlegfase kan er op twee mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

1. Werkvoertuigen op de bouwlocatie: 
a.  betreft het werkmateriaal dat wordt ingezet voor het bouwrijp maken 

(voorbereidingsfase); 
b. bouw van de woningen en het kantoorgebouw (realisatiefase); 
c. de realisatie van landschapsmaatregelen en de afwerking van het plangebied 

(afrondingsfase). 
2. Verkeersbewegingen naar de bouwlocatie: dit betreft de verkeersbewegingen van- en naar de 

bouwlocatie. De calculator berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een 
implementatie uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 tot een afstand van 5 kilometer 

van de weg. Bij voorliggende ontwikkeling ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied op 
circa 3,4 kilometer afstand van het plangebied. Verkeersbewegingen van en naar het 
plangebied moeten daarom worden meegenomen. De verkeersafwikkeling vindt plaats over de 
Hemmelweg in noordelijke richting (Nachtegaallaan en Goorseweg). 
 

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan 

de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval 
op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en 
stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg 
bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

 
Gebruiksfase 

Betreft het daadwerkelijke gebruik van de voorgenomen ontwikkeling. In dit geval de bewoning van 
zes woningen en het gebruik van het kantoorgebouw. Ook voor de gebruiksfase kan er op twee 
mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

1. Bewoning van de woningen en gebruik kantoorgebouw: in het voorliggende geval wordt er 
gasloos gebouwd. Daarmee zal er geen sprake zijn van de uitstoot van NOx. Er vindt geen 
emissie plaats als gevolg van het verwarmen, het koken en/of verwarmen van tapwater in de 
woningen of het kantoorgebouw. 

2. Verkeersbewegingen gebruiksfase: betreft de verkeersbewegingen die de voorgenomen 
ontwikkeling te weeg brengt tijdens de gebruiksfase. Zoals hiervoor reeds beschreven ligt de 

planlocatie op circa 3,4 kilometer van een Natura 2000-gebied. Verkeersbewegingen tijdens de 
gebruiksfase dienen daarom in de berekening meegenomen te worden. 

 
Uitkomsten AERIUS Calculator 2019A 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2019A. Voor de beoogde 
situatie is gerekend voor het rekenjaar 2020. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende 
Natura 2000-gebieden is in alle gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. Als 
bijlagen bij deze rapportage behoren AERIUS projectbestanden met rekenresultaten (bronnen, 
rekenpunten en resultaten) van de aanleg- en gebruiksfase. 
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Aanlegfase 
De totale NOx-emissie als gevolg van de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling door de inzet 
van werkvoertuigen en bouwverkeer naar en van het plangebied bedraagt in totaal 33,4 kg/j. Er zijn 
geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale stikstofemissie op Natura 2000-gebieden, 
als gevolg van de aanlegfase van de voorgenomen ontwikkeling, is volgens de AERIUS Calculator 
2019A nergens hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 

 
Gebruiksfase 
De totale NOx-emissie als gevolg van de bewoning (verkeersgeneratie) bedraagt in totaal 2,4 kg/j. Er 
zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale stikstofemissie (NOx) op Natura 2000- 
gebieden, als gevolg van de gebruiksfase van de voorgenomen activiteit, is volgens de AERIUS 
Calculator 2019A nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. 

 

Soortenbescherming 
Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 12 grondgebonden woningen aan de zuidoostrand van de 
kern Markelo mogelijk. Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit een volkstuinencomplex en zal 
bouwrijp moeten worden gemaakt. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten kan overtreding van de 
Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Derhalve is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 

natuurbescherming in beeld te brengen. De resultaten zijn in een quickscan natuurwaarden verwerkt 
(projectnummer 2517, versie 1.0, d.d. 4 mei 2020). 
 
Het plangebied is op 7 april 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holten, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 
functies, zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. 
 

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 beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats', als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor 
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 

doden of om opzettelijk 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.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 

beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- 
en weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden 
zoogdiersoorten er een rust- en voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een 
(winter)rustplaats en nestelen er verschillende vogelsoorten.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogels, 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.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' 

en het 'beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats'. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
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Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende vogels, grondgebonden zoogdieren, amfibieën 
en vleermuizen niet aangetast.  
 
Het aspect 'ecologie' vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Externe veiligheid 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. 
Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en 
giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart 
dertien soorten rampen weergegeven. 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 975 meter van het plangebied geen risico's op 

basis van de externe veiligheid zijn gelegen. De dichtsbijzijnde risicobron is gelegen op crica 975 meter 

van het plangebied en betreft een aardgasleiding (NEN6650-leiding) van de Gasunie (N-557-57) met 
een werkdruk van 40,00 bar. De 100% letaliteitsgrens is gelegen op 50 meter en de 1% letaliteitsgrens 
is gelegen op 70 meter. Gelet op de afstand van het plangebied tot aan de dichtsbijzijnde risicobron 
geldt dat het plangebied:  

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

• zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig 
is;  

• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. 
 

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

betrekking tot externe veiligheid. 
 
Geur 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningverlening als het 
gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend 

beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie 

per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op 
een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde 
afstand die ten minste moet worden aangehouden. 
 
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier 
geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:  

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

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

 
Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf is gelegen aan de Voordesdijk 2 te Markelo. De afstand van het 

plangebied tot aan het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf bedraagt circa 660 meter. Gelet op de 
onderlinge afstand van het plangebied tot aan het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf kan geconcludeerd 
worden dat het aspect 'geur' geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. 

 
Water 
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die 
sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een 
beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de 
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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). 
 
Onderhavig plan heeft betrekking op de realisatie van 12 woningen. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van circa 7.700 m2 en is gelegen aan de zuidoostelijke rand van de kern Markelo. Het 

plangebied is gelegen in een intrekgebied voor waterwinning.  
In het plangebied en de nabije omgeving is geen sprake van wateroverlast. Op voorhand wordt gesteld 
dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de infiltratie van hemelwater dat op het dak van de nieuwe 
woningen neerkomt. Het hemelwater zal gescheiden worden van het huishoudelijk afvalwater. 
 
Huishoudelijk afvalwater 

Voor de inzameling en het transport van het huishoudelijk afvalwater wordt een vuilwaterriool 

aangelegd. Gezien de hoogteligging van het plangebied is het de verwachting dat het vuilwaterriool 
onder vrijverval op de bestaande gemengde riolering in de Kuperskamp worden aangesloten.  
 
Hemelwater 
Waterafvoer niet naar bestaand bebouwd gebied, maar naar buitenrand. Om problemen tijdens 
extreme neerslag in de bestaande wijk te voorkomen (dit vanwege de hoogte ligging van het 

plangebied), adviseer de afvoer van overtollig hemelwater uit het plangebied richting de es aan de 
oostzijde van het plangebied te projecteren. Het bestaande systeem van watergangen moet hier 
waarschijnlijk voor aangepast worden.  
 
Bij het ontwerpen van de hemelwatervoorzieningen en het bijbehorende stelsel van watergangen moet 
rekening worden gehouden met bergings- en afvoereisen van Waterschap Rijn en IJssel.  
Voor de Hemmelweg wordt geadviseerd geen hemelwaterriool aan te leggen. Hemelwater bovengronds 

via goten naar wadi’s afvoeren. De afvoer van stresstestbuien moet via de groenstrook in het midden 
van het plan naar de watergang aan de achterzijde van het plan afgevoerd worden.  
 
Grondwater 
Gezien de huidige hogere ligging van het plangebied verwacht ik in eerste instantie geen problemen 

met structurele grondwateroverlast. Geohydrologisch onderzoek moet uitsluitsel geven over de 

bodemopbouw en optreden grondwaterstanden. 
 
Conclusie 
In deze aanmeldingsnotitie is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Hieruit volgt dat er  
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van  
het project die leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Voor de  
beoordeelde milieuaspecten geldt dat er geen of een zeer beperkt effect optreedt. De conclusie  

is dan ook dat belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Het volgen van een m.e.r.-
(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig.   
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
 
Hoogachtend, 

 
 

Ad Fontem BV, 
T. Boswerger       
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Memo 

 

 

 

 

 Datum 16 december 2021 

 Aan Koen Klieverik, Marieke Brouwer 

 Kopie aan Frank Holtslag 

 Van Gerrit de Leeuw 

 Onderwerp Waterhuishouding 
‘Hemmelweg, Markelo’ 

 

Water en riolering 
 
Inleiding 

 
Voor de locatie Hemmelweg aan de oostzijde 
van de woonkern Markelo wordt een plan voor 
woningbouw ontwikkeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestaande situatie 

 
Inrichting 
 
Momenteel kent het plangebied geen bebouwing en is vooral in gebruik als volkstuintjes. 
 
Hoogteligging 
 

Het maaiveld in het plangebied heeft een 
hoogteverloop van circa NAP+18,10 meter in 
de noordoosthoek van het plangebied naar 
circa NAP+17,50 meter in de zuidwesthoek 
van het plangebied. In het algemeen loopt 
het maaiveld in het plangebied op richting 
het oosten. 
De bestaande bebouwing (Kuperskamp / 
Beusbergen) aan de westzijde van het plan-
gebied heeft een maaiveldniveau van circa 
NAP+16,3 à 16,4 m. 
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Bodem 
 

 

 

 
 
De bodemopbouw bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden; lemig fijn zand. Op circa 2 m-
mv is een klei-/leemlaag aanwezig; niet duidelijk is tot hoever deze laag doorloopt. Verwacht 
wordt dat infiltratie van hemelwater in de ondergrond niet overal even goed mogelijk is. 
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Grondwater 
 

De gemiddelde hoogste grond-
waterstand (GHG) in plangebied 
wordt ingeschat op ongeveer 
NAP+15 meter. De ontwaterings-
diepte varieert tussen 2,50 m en 
3,10 m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oppervlaktewater 
 
In de directe omgeving 
van het plangebied lig-
gen geen (open) water-
afvoerende watergan-
gen of andere water-
staatkundige voorzienin-
gen. De Beusbergerwa-
terleiding is in dit deel 
van Markelo compleet 
beduikerd en ligt voor 
een groot deel in de 
Burgemeester Korthals 
Alteslaan / Wansink. 
 

 
Riolering 
 
In de directe omgeving van het plangebied ligt een gemengd rioolstelsel. In de Kuperskamp 
en Beusbergen ligt een Ø 200 mm en Ø 300 mm; het afvalwater wordt via het rioolgemaal 
Leusmansweg afgevoerd naar AWZI Holten. 
 
Gewenste situatie 

 
Inrichting 
 

Ter plaatse van de uitbreiding Hemmelweg in Markelo 
komen 12 woningen. Op basis van een gemiddelde woon-
bezetting van circa 3 personen per woning, wordt uitge-
gaan van een totale woonbezetting van circa 36 personen. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 7.700 m2 
en is gelegen aan de zuidoostelijke rand van de kern 
Markelo. Het totaal verhard oppervlak binnen het plange-
bied wordt ingeschat op circa 2.000 m2. 
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Afvalwater 
 
De maximale afvalwaterproductie bedraagt ongeveer 0,4 m3/uur. Het afvalwater wordt, 
gescheiden van hemelwater, aangesloten op het gemengde rioolstelsel in de Kuperskamp 
(of Beusbergen). Verwacht wordt dat het bestaande rioolsysteem deze beperkte toename 
eenvoudig kan verwerken. 
 
Hemelwater 
 
De bergingsopgave vanuit het 'Aansluitprotocol hemelwater' bedraagt - in het geval van een 
uitbreiding - minimaal 40 mm met een overloopvoorziening naar de openbare ruimte. Vanuit 
de uitgangspuntennotitie van Waterschap Rijn en IJssel, dient echter rekening gehouden 
te worden met 80 mm voor waterberging. 
 

(Verdiepende) stresstest 
 
De directe omgeving van het plangebied 
(Hemmelweg) komt niet als wateroverlast-
gevoelig naar voren. Hoewel in de huidige 
situatie het hemelwater in het plangebied wel 
cumuleert als gevolg van lokaal laag maaiveld. 
 
 
 

 
Parallel aan de ontsluitingsweg in het plangebied is groen aanwezig; aanbevolen wordt om 
dit grotendeels in te richten als een wadi. Deze wadi kan het hemelwater bergen en 
geleidelijk infiltreren naar de ondergrond. De mate van infiltratie moet nog wel worden 
bepaald aan de hand van een geohydrologisch onderzoek. In verband met mogelijk 
plaatselijke storende lagen in de ondergrond, wordt geadviseerd om in voornoemd 
onderzoek ook te kijken naar mogelijkheden voor verticale infiltratie (tot onder de storende 
laag) via bijvoorbeeld zakputten. 
Omdat het plangebied hoger ligt dan de aangrenzende bestaande bebouwing, moet 
voorkomen worden dat het hemelwater hiernaar toe kan stromen. Er is geen (natuurlijke) 
escape mogelijk naar de watergang aan de oostzijde van het plangebied; dit gebied ligt 
weer hoger dan het plangebied. 
 
Uitgaande van een bergingseis van 80 mm[1], is de totale bergingsopgave binnen het plan-
gebied, circa 160 m3. De waterberging wordt in eerste instantie gevonden in de geprojec-
teerde wadi (groenstroken parallel aan de ontsluitingsweg), maar ook kunnen groene daken 
en een infiltrerende waterberging onder de parkeervakken een bijdrage leveren. 
Geadviseerd wordt het hemelwater zichtbaar bovengronds naar de wadi te laten afvoeren; 
aanleg van (infiltratie)riolering is dan niet nodig. 
 

De greppel parallel aan De Hulpe (oostzijde plangebied) moet vooral dienst doen om het 

afstromend hemelwater vanaf de stuwwal op te vangen en af te voeren, weg van het 

plangebied. Wellicht is het nodig dat deze greppel daarvoor nog aangepast moet worden. 

Voorkomen moet worden dat het afstromende hemelwater vanaf de stuwwal over De 

Hulpe heenstroomt, rechtstreeks in de tuinen in het plangebied. 

 

 
1  Daarmee kan een neerslaggebeurtenis die één keer in de honderd jaar (T=100) voorkomt, geborgen worden en 

ondervindt de bestaande bebouwing geen overlast vanuit het plangebied. 
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Als gevolg van de klimaatverandering nemen extreme neerslaggebeurtenissen toe. Om 
schade aan gebouwen te voorkomen worden ontwikkelingen getoetst aan zogenaamde 
stresstest. Voor dit plan houdt dat in dat een bui van 70 à 90 mm (in 1 uur) geen schade 
mag veroorzaken. Bij de inrichting van het plangebied moeten de drempels van de 
woningen daarom bij voorkeur 0,30 m boven straatpeil aangelegd worden. Op deze wijze 
ontstaat er bij een extreme bui geen overlast of waterschade in de woningen. 
 
Grondwater 
 
In de toekomstige situatie zal door infiltratie van hemelwater en door de klimaatontwikkeling 
de GHG enigszins stijgen. Gelet op de huidige GHG zal naar verwachting deze verhoging 
niet leiden grondwateroverlast. 
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 12 grondgebonden woningen aan de zuidoostrand van de 
woonkern Markelo. Het plangebied bestaat nu nog uit een volkstuinencomplex en zal bouwrijp gemaakt 
moeten worden. 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 7 april 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten 
een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura2000 en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Mogelijk leiden voorgenomen activiteiten tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura2000-gebied. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten vast te kunnen stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en 
weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk 
als foerageergebied, maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en nestelen er 
verschillende vogelsoorten.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogels, 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.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende vogels, grondgebonden zoogdieren, amfibieën en 
vleermuizen niet aangetast.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit volkstuinen, ruigte en struweel. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt 
functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. 
 
Mits bezette vogelnesten niet negatief beïnvloed worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Voor de beschermde dieren die mogelijk 
gedood worden, en waarvan de vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats beschadigd of vernield wordt, 
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden in het kader 
van een ruimtelijke ontwikkeling. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren, in overeenstemming met wet- en regelgeving voor 
beschermde soorten.  
 
Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van gebiedsbescherming 
volledig in beeld te kunnen brengen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De uitkomst van 
een stikstofberekening, welke m.b.v. Aerius Calculator wordt uitgevoerd, is juridisch houdbaar in een 
ruimtelijke procedure.  
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HOOFSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 12 grondgebonden woningen aan de zuidoostrand van de 
woonkern Markelo. Het plangebied is nu nog in gebruik als volkstuinencomplex en zal bouwrijp gemaakt 
moeten worden. 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 Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
 
 
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.  
 
 
 
 

  



6 

 

HOOFSTUK 2   HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied ligt net ten zuidoosten van de woonkern Markelo. Het ligt op de overgang van de woonkern 
naar het buitengebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied 
weergegeven op een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: pdok.nl). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit volkstuinen en voormalige volkstuinen welke na het stoppen van het gebruik, 
verruigd zijn. De volkstuinen, welke nog in gebruik zijn, bestaan uit moestuin waarop tuinbouw wordt 
gepleegd. Een deel van het complex is in de afgelopen jaren niet gebruikt als moestuin en is verruigd of 
zelfs al verbost. Deze delen bestaan uit ruigtekruiden en braam en de reeds verboste delen bestaan uit 
natuurlijke opslag van esdoorn, hazelaar, zomereik en ruwe berk. In het plangebied staan verschillende lage 
afrasteringen en composthopen. Het grenst aan de westzijde aan stedelijk gebied en aan de oostzijde aan 
een laanbeplanting van zomereiken. Gebouwen en open water ontbreken er. Op onderstaande afbeelding 
wordt de begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Detailopname en begrenzing van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de rode lijn aangeduid (bron 
luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3   VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om twaalf grondgebonden woningen in het plangebied te bouwen. De nieuwe 
woningen worden ontsloten via een aan te leggen ontsluitingsweg naar de Hemmelweg. Op onderstaande 
afbeelding wordt een stedenbouwkundige schets van het plangebied weergegeven.  
 

 
Ontwerp van de wenselijke nieuwe situatie (bron: Ad Fontem). 

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

 Rooien beplanting en verwijderen rasters e.d.; 

 Bouwrijp maken bouwplaatsen; 

 Bouwen woningen en ontsluitingsweg; 
  

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 verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
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 
bouwwerkzaamheden.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

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

  



9 

 

HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 950 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart 
aangeduid (bron: geo.overijssel.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

950 meter afstand tussen plangebied 
en gronden die tot het NNN behoren 
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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 stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Wanneer de Regeling 
spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur ven kracht is, kan er gewerkt worden met de Spoedwet. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 3,1 kilometer afstand van het Natura2000-gebied Borkeld behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
 

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

 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle Habitattypen in Natura2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie, maar het Natura2000-gebied Borkeld bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
stikstofgevoelige Habitattypen.  
  
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 
 
 

3,1 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied Borkeld is een negatief effect uitgesloten. 
 
Beoordeling Stikstof  
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten zal een enige emissie van NOx plaats vinden, als gevolg van de 
inzet van materieel met een verbrandingsmotor tijdens de ontwikkelfase en toename van verkeer tijdens 
de ontwikkel- en gebruiksfase. Gelet op de ligging van het plangebied, op 3,1 kilometer afstand van 
stikstofgevoelige Habitattypen, kan een negatief effect op Natura2000-gebied niet uitgesloten worden.  
Om een mogelijk negatief effect, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, vast te kunnen stellen, dient 
een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Een negatief effect op Natura2000, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan niet op voorhand 
uitgesloten worden. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten vast te kunnen 
stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Mogelijk leiden voorgenomen activiteiten tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura2000-gebied. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten vast te kunnen stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De uitkomst van een 
stikstofberekening m.b.v. Aerius Calculator is juridisch houdbaar in een ruimtelijke procedure.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING; HET ONDERZOEK 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit volkstuinen, ruigte en struweel. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 
plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een 
potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die 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 7 april 2020 tijdens de daglichtperiode 
(middag) 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. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

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

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Half bewolkt, droog, temperatuur 19⁰C, wind 1-2 Bft 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar territorium-indicerend 
gedrag (zingen/balts) vertonen en sommige soorten een bezet nest hebben. Slechts enkele 
trekvogelsoorten zijn nog niet teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden. Sommige standvogels (dit zijn 
vogels die niet wegtrekken in de winter), zoals de huismus, steen- en kerkuil zijn doorgaans het hele jaar 
door aanwezig in de buurt van de nest-/rustplaats. 
  
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. De bebouwing is o.a. onderzocht op de aanwezigheid van 
huismussennesten. 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 en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden diersoorten bezetten de voortplantingslocatie en 
hebben zogende jongen in deze tijd van het jaar. 
  
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen van vleermuizen en 
beperkt geschikt voor onderzoek naar winterverblijfplaatsen. In deze tijd van het jaar bezetten de meeste 
vleermuizen nog de winterrustplaats en zitten dan diep weggekropen in gebouwen, andere bouwwerken 
(kelder/grotten) of holle bomen. Sommige winterverblijfplaatsen kunnen bezocht worden en daarbij kan de 
aanwezigheid van overwinterende vleermuizen vastgesteld worden, maar de meerderheid van vleermuizen 
verblijft op een onbekende plek, vermoedelijk diep weggekropen in een gebouw, bouwwerk of boom.  
 
Gewone dwergvleermuizen hebben in de periode half augustus-half september de massa-
winterverblijfplaatsen bezocht tijdens de donkere uren van de nacht (zogenaamde middernachtzwermen), 
wat soms nog zichtbaar is door de aanwezige uitwerpselen en urine op muren, ramen en op de grond nabij 
de invliegopening(en). Gewone dwergvleermuizen kunnen al wel (kortstondig) actief zijn in deze periode 
van het jaar en de zomerverblijfplaatsen bezetten. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Daarbij is gezocht naar vleermuizen en aanwijzingen die op de aanwezigheid van een 
verblijfplaats in het plangebied duiden.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar 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.  
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Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Amfibieën hebben de 
winterverblijfplaats verlaten en bezetten de land- of voortplantingsbiotoop. Amfibieën in landbiotoop 
zitten overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, 
takken, rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen. 
  
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. 
 
 

5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied vormt functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en er nestelen vermoedelijk jaarlijks vogels in de ruigte en nestkastjes in 
het plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, winterkoning, 
heggenmus, roodborst, tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, fitis, braamsluiper, koolmees en pimpelmees. Er zijn in 
het plangebied, en in de beplanting direct rondom het plangebied, geen roofvogelhorsten of potentiële 
nesten van de ransuil waargenomen. 
 
Door het rooien van beplanting en het verwijderen van nestkastjes tijdens voortplantingsperiode, worden 
mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette vogelnesten 
worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor 
vogels niet verloren.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien tijdens de voortplantingsperiode; 
- Nestkasten verwijderen tijdens de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als gewone 
bosspitsmuis, bosmuis, konijn, haas, egel, vos en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het 
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als gewone bosspitsmuis en 
bosmuis er een vaste verblijf- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder rommel, groen(afval) en opgeslagen 
spullen. Er zijn in het plangebied geen potentiële vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van de egel of de 
steenmarter aangetroffen. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van de das, grote bosmuis 
of veldspitsmuis beschouwd.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren gedood 
en worden mogelijk vaste verblijf- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het 
plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, blijft 
behouden na planrealisatie 
 



16 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Rooien beplanting; 
- Uitvoeren grondverzet;  
- Slopen bebouwing; 

 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten. Gebouwen of andere bouwwerken, waar 
vleermuizen een verblijfplaats in/aan kunnen bezetten, ontbreken en in de bomen zijn geen holen of holle 
ruimtes achter losse schors waargenomen. Ook ontbreken vleermuiskasten in het plangebied.   
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord, verwond of gedood en 
wordt geen rust- of verblijfplaats 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 een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk foerageren soorten als laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis in het plangebied en vliegen ze over het plangebied, terwijl ze 
foerageren rond de randen en kronen van bomen die net buiten het plangebied staan. Gelet op de 
inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast. Ook tuinen van woningen vormen potentieel foerageergebied voor vleermuizen.  
 
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 lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied zelf vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. De eikenlaan ten zuidoosten van het plangebied 
vormt mogelijk een vliegroute voor vleermuizen, maar die wordt door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten niet negatief beïnvloed (zie afbeelding onder). Alle vleermuizen die de mogelijk aanwezige 
vliegroutes in de omgeving van het plangebied benutten, worden niet negatief beïnvloed door enig 
kunstlicht, zoals lantaarnpalen in de openbare ruimte. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op (mogelijk aanwezige) vliegroutes van vleermuizen in de buurt van het plangebied. 
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Mogelijk aanwezige vliegroutes (gele lijnen) van vleermuizen in de omgeving van het plangebied (rode vlak). Zoals aangeduid, 
worden mogelijk aanwezige vliegroutes niet negatief beïnvloed door de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied.  

 
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 de buitenruimte van het plangebied als functioneel leefgebied voor verschillende algemene 
en weinig kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad, bruine kikker 
en kleine watersalamander, benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk 
bezetten ze er ook een (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. 
Amfibieën kunnen een winterrustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, in opgeslagen grond, onder 
groen(afval), rommel en opgeslagen goederen. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het 
plangebied. Gelet op de ligging van het plangebied, op enige afstand van voortplantingswateren, heeft het 
plangebied een beperkte functie als functioneel leefgebied. 
 
Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als kamsalamander, 
rugstreeppad of poelkikker beschouwd.  
 
Door het rooien van beplanting en het uitvoeren van grondverzet tijdens de winterrustperiode, worden 
mogelijk amfibieën gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. De functie van 
het plangebied als functioneel leefgebied, wordt niet aangetast door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting tijdens de winterrustperiode; 
- Uitvoeren grondverzet tijdens de winterrustperiode; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, 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 kracht2.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

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

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

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
  

                                                             
2
 Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten 
beschadigd en vernield en worden mogelijk jonge, niet vlieg-vlugge jonge vogels gedood. Van de in het 
plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van 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 verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits er geen bezette vogelnesten 
beschadigd/vernield worden. Indien de beplanting gerooid gaat worden tijdens de voortplantingsperiode, is 
een broedvogelinspectie vereist om met zekerheid vast te stellen dat er geen bezet vogelnest 
beschadigd/vernield wordt. Gelet op de aanwezige dichte begroeiing, is het waarschijnlijk niet mogelijk om 
met zekerheid aan te kunnen geven of er wel of geen bezette vogelnesten aanwezig zijn. Een 
broedvogelscan wordt daarom niet als optie beschouwd, om beplanting te kunnen rooien tijdens de 
voortplantingsperiode.  
 
Het foerageergebied van vogels wordt niet aangetast, als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting verwijderen buiten de voortplantingsperiode; 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
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  
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 
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; 
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Grondgebonden zoogdieren  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier 
gedood en wordt mogelijk een vaste verblijf- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Voor de 
soorten die een vaste verblijf- en voortplantingsplaats in het plangebied bezetten geldt een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van een vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling geldt omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze 
vrijstelling geldt ook voor de functie van het plangebied als foerageergebied.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk 
een vaste verblijfplaats beschadigd en vernield. Voor de doden van de amfibieën en het beschadigen van 
een vaste verblijfplaats, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen omdat sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt ook voor de functie van het plangebied als foerageergebied.  
 
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; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste verblijf- 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 is 
niet beschermd (de gunstige 
staat van instandhouding van 
geen enkele vogelsoort  wordt 
aangetast) 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten   Niet van toepassing; geen 
aantasting van essentieel 
foerageergebied 

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; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  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  Rust- en 

verblijfplaats  
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.  ja ja  nee  Nee, werkzaamheden 
afstemmen op 

voortplantingsseizoen 
van vogels 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

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

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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HOOFSTUK 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 beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd3. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen doden of om 
opzettelijk 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 het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Overijssel. Een negatief effect op Natura2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op 
basis van voorliggende studie niet uitgesloten worden. Mogelijk leiden voorgenomen activiteiten tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura2000-gebied. Om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten vast te kunnen stellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. De uitkomst van een 
stikstofberekening m.b.v. Aerius Calculator is juridisch houdbaar in een ruimtelijke procedure.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar tot een geschikt functioneel leefgebied voor verschillende algemene- en 
weinig kritische beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk 
als foerageergebied, maar mogelijk bezetten verschillende grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en nestelen er 
verschillende vogelsoorten.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogels, 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.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende vogels, grondgebonden zoogdieren, amfibieën en 
vleermuizen niet aangetast.  
 
 
 
  

                                                             
3
 De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, wordt per 1-12-2019 aangepast. Egel en 

kleine marterachtigen vallen dan niet meer onder de vrijstelling.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

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

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

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

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

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

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

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 

 

 

# 

# 

# 

# 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 

 
Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.  

 
  

# 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1. Inleiding en voornemen 
 

De gemeente Hof van Twente is voornemens om de locatie van de volkstuintjes aan de rand van 

Markelo te herontwikkelen naar 12 grondgebonden woningen. Het plangebied is gelegen aan de 

Hemmelweg/De Hulpe in het zuidoosten van de kern Markelo. Het plangebied staat kadastraal 

bekend als gemeente Markelo, sectie Q, nummer 1483. Het plangebied heeft een oppervlakte van 

circa 7.700 m² waarvan circa 4.000 m² in gebruik is als volkstuin.  

 

Het bouwprogramma bestaat uit de realisatie van 8 rijwoningen (twee blokken van vier 

aaneengebouwde woningen) en vier twee-onder-één-kappers. Het plangebied wordt ontsloten via de 

straten Beusbergen, Kuperskamp en Weverskamp en er worden 20 parkeerplaatsen in de openbare 

ruimte gerealiseerd. Figuur 1.1 toont de begrenzing van het plangebied, figuur 1.2 toont de 

toekomstige situatie.  

 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt stikstof uitgestoten, zoals bij de verbranding van 

fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. Initiatiefnemer heeft Ad Fontem 

gevraagd om de effecten van deze emissie op kwetsbare Natuur 2000 gebied te onderzoeken. In dit 

kader is een AERIUS berekening uitgevoerd. 

 

 

Figuur 1.1. Luchtfoto huidige situatie plangebied (bron: PDOK) 
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Figuur 1.2. Toekomstige situatie (bron: Rho Adviseurs voor Leefruimte). 
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2. Programma Aanpak Stikstof  
 

2.1 Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot 

schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag 

van stikstof). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 

2000– gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 

biodiversiteit te behouden. Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als 

deze planten verdwijnen, kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt 

stikstof tot verzuring van de bodem. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de 

hoeveelheid stikstof te hoog. 

 

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor 

introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op 

het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 

mei 2019 heeft het hoogste bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op 

basis van het PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De 

overheid werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt plaats in de vorm 

van NOx (stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij de 

verbranding van fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor het overgrote deel afkomstig van 

de landbouw.  

 

Om voor afzonderlijke projecten aan te tonen wat het effect is op Natura 2000-gebieden is het   

rekeninstrument AERIUS in het leven geroepen. Op 13 januari 2022 is de AERIUS Calculator 

geactualiseerd. De aanleiding hiervoor is het eindrapport van het adviescollege ‘Meten en berekenen 

Stikstof’(ook wel de ‘Commissie Hordijk’) en de uitspraak van de Raad van State over de A15 van 

begin dit jaar. De belangrijkste verandering is de ‘afkapgrens’ van 25 km voor stikstofdepositie bij 

alle projecten. Hoewel in de AERIUS 2020 ook een afkapgrens was opgenomen, gold deze slechts 

voor wegverkeer en was de afstand veel korter (5 km).  

 

2.2 Besluit stikstofdepositie 

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet regelt 

onder meer drie resultaatverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het 

areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura-2000-gebieden een gezond 

stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de 

opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te 

herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten 

PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningvrij waren is in de wet bepaald dat zij 

alsnog gelegaliseerd worden.  

 

De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect 

stikstof voor activiteiten van de bouwsector. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt 

de stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en 

sloopactiviteiten. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de 

stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg. 

 

2.2 AERIUS Calculator 2021 

Het rekeninstrument AERIUS Calculator 2021 berekent zowel stikstof- als ammoniakdepositie als 

gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met het rekeninstrument kan de uitstoot 

van stikstof en ammoniak en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De 

uitkomst van de berekening geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft stikstof 

en ammoniak.  
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3. Toetsing ontwikkeling Hemmelweg, Markelo 
 

3.1  Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied 

De planlocatie ligt aan de zuidzijde van Markelo en behoort niet tot een Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Borkeld’, gelegen op circa 3,4 kilometer van de planlocatie 

(zie figuur 3.1).  

 

 
Figuur 3.1: Afstand planlocatie tot Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator). 

 

3.2 Methode 

3.2.1 Referentiesituatie 

De stikstofemissie die gepaard gaat met de voorgenomen ontwikkeling moet bezien worden in  

relatie tot de referentiesituatie. Ingevolge de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht- 

spraak van de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de vaststelling van een nieuw   

bestemmingsplan ter vervanging van het vigerende bestemmingsplan: de huidige – legale – feitelijke  

situatie ten tijde van de vaststelling van het nieuwe plan. In onderhavige situatie is uitgegaan dat er  

geen depositie plaatsvindt in de huidige feitelijke legale situatie (worst-case). 

 

3.2.2 Beoogde situatie 

Op basis van Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering geldt er een vrijstelling voor de bouw-, 

aanleg- en sloopactiveiten van nieuwe projecten. Voor de gebruiksfase geldt geen vrijstelling. Tijdens 

de gebruiksfase kan er op verschillende manieren stikstof vrijkomen: 

 

1. Bewoning van de woningen: in het voorliggende geval wordt er gasloos gebouwd. Daarmee zal er 

geen sprake zijn van de uitstoot van NOx. Er vindt geen emissie plaats als gevolg van het 

verwarmen, het koken en/of verwarmen van tapwater in de woningen.  

2. Verkeersbewegingen gebruiksfase: betreft de verkeersbewegingen die de voorgenomen 

ontwikkeling te weeg brengt tijdens de gebruiksfase. De calculator berekent de depositiebijdrage 

van het wegverkeer met een implementatie uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 tot 
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een afstand van 25 km van de weg. De planlocatie ligt op circa 3,4 kilometer van een Natura 

2000-gebied. Dit betekent dat de verkeersbewegingen meegenomen dienen te worden.  

 

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan 

de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op 

het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet 

meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Onderhavig 

berekening is dienovereenkomstig uitgevoerd. 

 

3.3 Uitgangspunten 

3.3.1 Referentiesituatie 

In onderhavige situatie is uitgegaan dat er geen depositie plaatsvindt in de huidig feitelijk legale 

situatie (worst-case). 

3.3.2 Gebruiksfase  

Aangezien er gasloos wordt gebouwd, zijn voor de gebruiksfase alleen de verkeersbewegingen 

relevant. Dit betreft de verkeersgeneratie die de beoogde ontwikkeling te weeg brengt. Als 

uitgangspunt zijn de kengetallen van CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte, aangehouden. Het plangebied kent een niet stedelijkheidsgraad 

(< 500 adressen per km) en is gelegen in het gebiedstype rest bebouwde kom. Er worden 12 

woningen gebouwd, waarvan 8 rijwoningen en 4 twee-onder-een kapwoningen.  

 

De maximale verkeersgeneratie van een twee-onder-een kapwoning bedraagt 8,2 

verkeersbewegingen per dag.1 Dit komt neer op in totaal 32,8 verkeersbewegingen voor twee-onder-

een kapwoningen. De maximale verkeersgeneratie van een tussenwoning bedraagt 7,5 

verkeersbewegingen per dag.2 Dit komt neer op in totaal 60 verkeersbewegingen voor de 

tussenwoningen. In totaal komt dit neer op een totale verkeersgeneratie van afgerond 93 

verkeersbewegingen.  

 

3.4 Uitkomsten AERIUS Calculator 2021 

3.4.1 Rekenresultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2021. Voor de beoogde 

situatie is gerekend voor het rekenjaar 2022, aangezien de woningen dan pas bewoonbaar worden 

geacht. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is in alle 

gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. Als bijlage bij deze rapportage 

behoort het AERIUS projectbestand met rekenresultaten (bronnen, rekenpunten en resultaten) van 

de gebruiksfase 

 

Gebruiksfase 

De totale NOx-emissie in de gebruiksfase van de beoogde woningen bedraagt in totaal <0,1 ton/j. De 

totale NH3-emissie <0,1 ton/j. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale 

stikstof- en ammoniak emissie op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de gebruiksfase van de 

voorgenomen activiteit, is volgens de AERIUS Calculator 2021 nergens hoger dan de grenswaarde 

van 0,00 mol/ha/jaar.  

  

 
1 Bron: CROW Publicatie 381, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Huis koop, twee-onder-een-kap, matig 
stedelijk, rest bebouwde kom. 
2 Bron: CROW Publicatie 381, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Huis koop, tussen/hoek, matig stedelijk, rest 
bebouwde kom. 
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3.4.2 Conclusie 

Als gevolg van de realisatie en het gebruik van twaalf woningen binnen het plangebied komt er zowel 

NOx als NH3 vrij. Door uitvoering van onderhavig AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt 

tot een meetbare depositie van NOx of NH3 in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof en 

ammoniak. In de gebruiksfase ligt de emissie niet hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de 

berekende emissie, tijdens de gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de 

depositie NOx en NH3 plaats in Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

De ontwikkeling leidt niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit van Natura 2000-gebieden. Er 

hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.    

 

De AERIUS Calculator 2021 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteit op 

Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof en ammoniak. De uitkomsten van de berekeningen 

met de AERIUS Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen.   

 

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof/ammoniak geen belemmering voor 

uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling. 
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Bijlagen 
 

Als bijlagen bij deze rapportage behoren de AERIUS analysebestanden opgenomen in pdf-bestanden 

met de volgende kenmerken:  

• Gebruiksfase Hemmelweg Markelo 
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Samenvatting 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ortageo een archeologisch bureauonderzoek en een 
verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hemmelweg te 
Markelo, gemeente Hof van Twente (zie Afbeelding 1). Het betreft de ontwikkeling van 12 
woningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van 5.000 m². De exacte verstoringsdiepte 
is nog onbekend maar zal door een vorstvrije fundering en de aanleg van riolering meer 
bedragen dan 80 cm-mv. 

Op de verwachtings- en beleidsadvieskaart1 van de gemeente ligt het plangebied in een 
gebied met een hoge archeologische verwachting. Tevens ligt het in een gebied in een zone 
met een historisch element (erf) met een hoge verwachting. Vanwege de ligging in meerdere 
gebieden geldt de hoogste eis als leidraad. Dat betekent dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en 
met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m² een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA 
conform bureauonderzoek (protocol BRL SIKB 4002) dat aangevuld is met een verkennend 
en karterend booronderzoek (protocol BRL SIKB 4003). 

Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat er zich mogelijk archeologische vindplaatsen uit alle 
perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd in het plangebied zouden 
kunnen bevinden. Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug was door geschikt als 
nederzettingslocatie en foerageergebied voor jagers en verzamelaars en later als 
nederzettingslocatie voor landbouwende samenlevingen. Het plangebied is gelegen in de 
nabijheid van een historisch erf uit de Late Middeleeuwen. 

De agrarische bewerking van het gebied hebben waarschijnlijk voor een bodemverstoring 
gezorgd van 30-50 cm-mv. Onbekend is echter tot hoe diep de bodem daadwerkelijk is 
verstoord.  

Het verwachte dekzand van de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden is in 
alle boringen aangetroffen. Deze C-horizont wordt afgedekt door een moderne bouwvoor en 
in boring 2 ook door een geroerde laag (Ap1 en Ap2). Deze Ap-horizonten hebben een 
minimale diepte van 35 cm-mv en een maximale diepte van 70 cm-mv. In alle boringen is de 
C-horizont vermengd met de bovenliggende horizonten door ploegen, graven en andere 
grondbewerking gerelateerd aan de functie van het plangebied als moestuin. In boringen 1 en 
3 zijn menglagen aanwezig waarbij de C-horizont is vermengd met de resten van de podzol 
B-horizont (B/C-horizont). Deze laag heeft een diepte van minimaal 55 cm-mv en maximaal 
70 cm-mv. In boring 2 is een menglaag aanwezig waarbij de C-horizont is vermengd met de 
restanten van een eerdlaag (A/C-horizont). Deze laag heeft een diepte van 65 cm-mv tot 85 
cm-mv. In boringen 4 en 5 zijn menglagen aanwezig welke bestaan uit een opgebracht pakket 
waarin de oorspronkelijke eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-horizont en de top van het 
dekzand met elkaar vermengd zijn geraakt (A/B/C-horizont). Deze laag heeft een dikte van 
minimaal 15 cm en maximaal 25 cm. 

Selectieadvies 

Binnen het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen. De C-horizont is afgetopt en 
vermengd met de bovenliggende lagen. De oorspronkelijke podzolbodem is mogelijk bewust 
verspit om de afwatering van het perceel te kunnen bevorderen. Daarnaast reikt de diepte van 
de geplande bodemverstoring (80 cm-mv) grotendeels in de reeds verstoorde lagen. Om deze 
redenen is de kans dat met de geplande werkzaamheden archeologische vindplaatsen 
worden verstoord nihil. Wij achten vervolgonderzoek derhalve niet noodzakelijk. Hierbij moet 

 
1 Boshoven, et al. 2009 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Hemmelweg te Markelo  

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/192581 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 5 van 37 

 

de opmerking worden geplaatst dat de gebruikte onderzoeksmethode niet erg geschikt is voor 
het opsporen van kleinschalige steentijdvindplaatsen.  

Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies 
erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of 
daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en 
aanbevelingen uit dit rapport dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd 
gezag, Gemeente Hof van Twente en diens adviseur, de Regionaal Archeoloog van Twente 
(dhr. A. Vissinga), waarna zij een selectiebesluit zullen nemen of een vervolgonderzoek 
noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 5.10 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en de Regioarcheoloog van Twente (drs. A. Vissinga). 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding en onderzoekskader 

Hamaland Advies heeft in opdracht van Ortageo een archeologisch bureauonderzoek en een 
verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hemmelweg te 
Markelo, gemeente Hof van Twente (zie Afbeelding 1). Het betreft de ontwikkeling van 12 
woningen. Het plangebied heeft een oppervlakte van 5.000 m². De exacte verstoringsdiepte 
is nog onbekend maar zal door een vorstvrije fundering en de aanleg van riolering meer dan 
80 cm-mv bedragen. 

Op de verwachtings- en beleidsadvieskaart2 van de gemeente ligt het plangebied in een 
gebied met een hoge archeologische verwachting. Tevens ligt het in een zone met een 
historisch element (erf) met een hoge verwachting. Vanwege de ligging in meerdere gebieden 
geldt de hoogste eis als leidraad. Dat betekent dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een 
oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m² een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
Het door Hamaland Advies uitgevoerde onderzoek bestaat uit een KNA conform 
bureauonderzoek (protocol BRL SIKB 4002) dat aangevuld is met een verkennend en 
karterend booronderzoek (BRL SIKB 4003). 

De resultaten en aanbevelingen uit deze rapportage zullen worden getoetst door het bevoegd 
gezag, de gemeente Hof van Twente en diens archeologisch adviseur, dhr. A. Vissinga 
(Regioarcheoloog van Twente). 

 
Afbeelding 1: Topografische kaart met de situering van het plangebied in het rode kader (Archis3) 

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten 
archeologische waarden in en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt 
een archeologisch verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld. 

 
2 Boshoven, et al. 2009 
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De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

• Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het 
plangebied? 

• Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja 
welke en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel 
voor het plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van 
boringen of proefsleuvenonderzoek nodig zal zijn of niet.  
 
Het doel van het gecombineerde verkennend en karterend booronderzoek is om de 
bodemopbouw en de intactheid van de bodem in kaart te brengen en om de archeologische 
verwachting en de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen te toetsen. 
De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden: 

• Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 
relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het 
onderzoeksgebied? 

• Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

• Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het 
onderzoeksgebied voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom 
daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

• Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze, kleur, 
textuur, samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende afgedekte 
bodemprofiel (natuurlijke en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) 
en/of afzettingen? 

• Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ 
afvalmateriaal) in het bodemprofiel voorkomen? 

• Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring en 
wat is de ouderdom van deze verstoring? 

1.3 Werkwijze bureauonderzoek  

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (protocol 4002 Bureauonderzoek KNA, versie 4.1) en bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1. Afbakenen Plan- en onderzoeksgebied, vermelden overheidsbeleid, vaststellen 
consequenties toekomstig gebruik (KNA-LS01) 

2. beschrijving van het huidig gebruik (KNA LSO2); 
3. beschrijving van de historische situatie en de mogelijke verstoringen KNA LSO3); 
4. beschrijving van de bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische  en 

aardwetenschappelijke kenmerken (KNA LSO4); 
5. het opstellen van een specifieke verwachting en formulering onderzoeksstrategie (KNA 

LSO5). 

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek 
relevant bronnenmateriaal geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken 
samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de diverse 
brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te 
stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn conform de ‘Nieuwe richtlijnen voor 
bureauonderzoek, Het Oversticht, januari 2011 ontleend aan: 
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• Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland 

• geomorfologisch, geologische, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal; 

• archeologische waardenkaart Gemeente Hof van Twente (2009); 

• relevante archeologische rapporten en publicaties. 

1.4 Beleidskaders 

Rijksbeleid 

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa 
aangesloten landen het 'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch 
Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van Malta', ondertekend. De Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De nieuwe wet 
heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van 
de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg is het accent 
komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van archeologische waarden in de 
bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen. 
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het 
voorbereiden van werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg 
van een weg, een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of 
daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden. Als uit het onderzoek blijkt dat er 
archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen blijven, dan 
dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven 
en conserveren van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en 
bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste 
consequenties is, dat gemeenten een centrale rol is toegekend in de bescherming van 
archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door inzet van een planologisch 
instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. 

Bescherming van het archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in 
bestemmingsplannen regels ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische 
waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van een 
omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin 
de archeologische waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de 
toetsing van archeologische waarden is een archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de 
archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door middel van een getrapt 
systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie 
een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-O).  

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van toepassing. De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- 
en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van het cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, 
collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. Bepaalde onderdelen van de 
wettelijke bescherming van het cultureel erfgoed verhuizen naar de nieuwe Omgevingswet. 
De vuistregel hierbij is: duiding van erfgoed in de Erfgoedwet, omgang met erfgoed in de 
fysieke leefomgeving in de Omgevingswet. 

Provinciaal Beleid 

Het provinciaal beleid van Overijssel t.a.v. cultuurhistorie en archeologische monumentenzorg 
is vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en bijbehorende Omgevingsverordening. 

De hoofddoelen van het provinciaal archeologisch beleid zijn:  
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• De archeologische objecten, historisch landschap en gebouwde elementen (cultureel 
erfgoed) zijn de fysieke neerslag van menselijke activiteiten in het verleden. Het beleid 
gericht op het behoud c.q. de bescherming van deze voor Overijssel unieke waarden; 

• Bij ontwikkelingen van functies aansluiten bij de waarden van cultureel erfgoed 
(archeologie, historisch landschap, monumenten). Dit betekent dat in een vroeg stadium 
van ruimtelijke planvorming de belangen van de archeologie moeten worden 
meegenomen; 

• Het behoud van het archeologisch erfgoed in de bodem ter plekke (in situ). 

• Financiële consequenties zijn in beginsel voor de initiatiefnemer; 

• Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud 
in situ onmogelijk blijkt. 

Gemeentelijk beleid  

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 (thans 
Erfgoedwet) is de verantwoordelijkheid voor het bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. 
Gemeente Hof van Twente treedt daarom op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt over 
een archeologische verwachting- en beleidsadvieskaart (2009).  

Het plangebied ligt in een gebied met een hoge verwachting. Tevens ligt het in een gebied in 
een zone met een historisch element met een hoge verwachting. Vanwege de ligging in 
meerdere verwachtingszones geldt de hoogste als leidraad. Dat betekent dat bij ingrepen 
dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m² een archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is. 

 
Afbeelding 2: Uitsnede verwachtings- en beleidsadvieskaart Gemeente Hof van Twente met het plangebied 
in het rode kader (Boshoven, et al. 2009 bijlage 7 in bestand 
bijlage_7_archeologische_verwachtingskrt_Hof_van_Twente_klein.pdf) 

 
Afbeelding 3: Legenda  Archeologische waardenkaart Gemeente Hof van Twente. (Boshoven et al, 2009 
bijlage 7 in bestand bijlage_7_archeologische_verwachtingskrt_Hof_van_Twente_klein.pdf) 

0           100m 
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1.5 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Uitvoerder, Beheer en plaats 

documentatie 
Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 

Bevoegd gezag Gemeente Hof van Twente 

Provincie, Gemeente, Plaats Overijssel, Hof van Twente, Markelo 

Adres, Toponiem Hemmelweg 

Kaartblad 34B 

x,y coördinaten  X,Y  

 NO 231.270, 472.206  

 NW 231.237, 472.234  

 ZO 231.200, 472.116  

 ZW 231.161, 472.139  

Centrumcoördinaat  231.192, 472.176  

Hoogte centrumcoördinaat 17,80 m+NAP 

Kadastrale gegevens Gemeente Markelo, Sectie Q, perceel 1483 (deels) 

Archis onderzoekmeldingsnummer 4772304100 

Oppervlakte plangebied 5.000 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 5.000 m² 

Huidig grondgebruik gras, moestuinen 

Toekomstig grondgebruik woningbouw, weg, tuin, erf 

Geologie Gestuwde pleistocene formaties 

Geomorfologie 3B56yc  Gordeldekzandrug 

Bodemtype zEZ23  Hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand 

Grondwatertrap VII GHG3 (winter) >80cm-mv, GLG4 (zomer) >160 cm-mv 

Periode Laat-Paleolithicum t/m Nieuwe Tijd 

 

 
3 Gemiddeld hoogste grondwaterstand in de winter 
4 Gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomer 
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel 

2.1 Landschapsgenese 

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs 
Nederland niet. Tijdens het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig 
landschap met vlechtende rivieren, geïsoleerde bosopstanden, dwergstruiken, heide en 
kruiden. Gedurende het Weichselien raakten de diverse dalsystemen voor een belangrijk deel 
opgevuld met smeltwaterafzettingen, veen en klei. Tussen 32.500 en 19.000 jaar geleden 
werd het steeds droger en kouder. Na de laatste IJstijd ontstond het huidige landschap. 

De afzettingen in het onderzoeksgebied zijn ontstaan in de laatste ijstijden, het Saalien en het 
Weichselien. Gedurende het Saalien werd landijs vanuit het noorden opgestuwd in zuidelijke 
richting. Hierbij werden diepe dalen uitgeschuurd en is zowel op de hoogten als in de dalen 
keileem en/of fluvioglaciaal zand afgezet. Ook werden stuwallen opgeworpen. Tijdens de 
Weichsel-ijstijd heeft het ijs ons land niet bereikt. Een dergelijk koud klimaat is zeer droog. 
Hierdoor ontstonden sneeuw- , zand- en stofstormen. Het uitgestoven zand werd weer afgezet 
als een zanddek van vrij uniforme samenstelling. Op de hoge en droge dekzandruggen was 
akkerbouw mogelijk, echter de bodem was arm aan grondstoffen. Zodoende was men 
gedwongen om ook vee te houden, voor de bemesting. Op de heidevelden werden plaggen 
gestoken. Deze werden vermengd met mest op de akkers gebracht om de vruchtbaarheid op 
peil te houden. Deze techniek leidde tot het ontstaan van homogene, humushoudende 
bovengronden, die als het humusdek dikker is dan 50 centimeter, esdekken genoemd worden. 
Het gebruik om de grond te bemesten met potstal gaat terug tot ongeveer 800 na Chr., het 
eind van de Vroege Middeleeuwen. Deze delen hebben in de loop van de eeuwen gezorgd 
voor de fysieke ophoging van de oude bouwlanden (enkeerdgronden) met circa 80 tot 120 
centimeter. Als het bouwland uitgeput raakte, vond nieuwe ophoging plaats of creëerde men 
nieuwe esdekken veelal iets verder gelegen van de oorspronkelijke bewoningskern. De 
dekzandruggen zijn vanwege hun hoge ligging, vaak in combinatie met de aanwezigheid van 
water, in gebruik genomen door de prehistorische mens. De activiteiten van bewoning en / of 
bewerking laten sporen na in de ondergrond. Hoge enkeerdgronden worden gekenmerkt door 
het voorkomen van een dikke plaggenlaag. De dikte van deze laag heeft er voor gezorgd dat 
de sporen in de ondergrond buiten het bereik van de ploeg en andere landbouwwerktuigen 
zijn gebleven. Het zijn oude landbouwgronden die verspreid op de pleistocene ondergrond 
voorkomen. Meestal liggen ze op hogere delen (dekzandruggen); op vele plaatsen omzomen 
deze gronden de stuwwallen. Voor de plaggenmest die deze gronden hebben gekregen zijn 
heideplaggen, graszoden of bosstrooisel gebruikt.  

Op de geologische kaart5 bestaat de ondergrond uit gestuwde pleistocene Formaties. 

Geomorfologie en bodemgesteldheid 

Het plangebied is op de geomorfologische kaart6 (zie Afbeelding 4) gekarteerd als 
Gordeldekzandrug (3B56yc, oker). Naar het westen ligt een Gordeldekzandwelving (groen). 
Naar het oosten liggen een Grondmoreneglooiing (roze) en een Stuwwal (rood). 

 
5 www.grondwatertools.nl 
6 Archis3 
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Afbeelding 4: Geomorfologische kaart met het plangebied in het rode kader (Archis3) 

Bodem 

Op de bodemkaart7 (zie Afbeelding 5) is de bodem in het plangebied getypeerd als hoge 
zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand (zEZ23). Er is sprake van een eerdlaag van meer 
dan 50cm. 

 
Afbeelding 5: Bodemkaart met het plangebied in het rode kader (Archis3) 

Grondwater 

Het plangebied heeft een grondwatertrap VII.8 Dit houdt in dat het grondwater in de winter op 
meer dan 120 cm-mv staat en in de zomer op meer dan 160 cm-mv. 

 
7 Archis3 
8 http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp 

50m 

50m 
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Hoogte 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) heeft het plangebied een maaiveldhoogte 
van circa 17,80 m+NAP. Ze ligt op de rand van de helling van de oostelijk gelegen stuwwal. 
Meer naar het westen is ook een stuwwal aanwezig (zie Afbeelding 6). 

 
Afbeelding 6: Hoogtekaart met het plangebied in het rode kader (Archis3 en AHN3) 

Milieu- en geotechnische gegevens 

Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase. Daarom zijn nog geen actuele 
milieutechnische- en geotechnische rapporten voorhanden bij de opdrachtgever. In het 
bodemloket9 zijn voor het plangebied geen milieutechnische onderzoeken geregistreerd. 

Uit de gegevens in het dinoloket10 is te herleiden dat 10 meter ten zuidwesten van het 
plangebied een edelmanboring BHR000000122398 is gezet tot een diepte van 2,50 m-mv.11 
De bodem is als volgt opgebouwd: 

diepte in cm-mv bodemsoort horizont interpretatie 

0-30 humeus sterk lemig zand aa  bouwvoor 

30-75 humeus sterk lemig zand aa  eerdlaag 

75-90 zwak humeus sterk lemig zand b  

90-230 zwak humeus leemarm zand cu  

230-250 zwak humeus zandig leem cg  

Verwacht mag worden dat er een eerdlaag aanwezig is van 45 cm op een diepte van 30cm-
mv. 

2.2  Historische ontwikkeling van Markelo en het plangebied 

Markelo 

Markelo (in het Twents "Maarkel") is onderdeel van de gemeente Hof van Twente. De naam 
Markelo betekent bos ("lo") dat een afscheiding of grens ("mark") aangeeft. Vier kilometer 
meter ten oosten van het plangebied ligt de Markeloseberg of Markelerberg. In de landbrief 
van 1365 staat vermeld dat elke nieuwe Bisschop van Utrecht naar de Markeloseberg moest 
komen om daar ingehuldigd te worden als landsheer over Twente.   

 
9 www.bodemloket.nl 
10 www.dinoloket.nl 
11 RD. 231.191, 472.105 
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Op de Dingspelerberg, ten westen van de Markeloseberg, bevond zich vroeger een 
zogenaamde “dingplaats” waar recht werd gesproken “in enen gehegenden heymale”. Deze 
dingplaats is in 1989 herbouwd.  Rond het dorp Markelo bevinden zich meerdere heuvels 
ontstaan in de IJstijd Markelo is dan ook alom bekend als het vijfheuvelendorp. In het 
gemeentewapen vindt men de hierboven aangehaalde facetten van de Markelose 
geschiedenis terug: de vijf heuvelen, de Dingplaats en de Bisschopsmijter.   

In de Middeleeuwen vormde het dorp Markelo het centrum van het gelijknamige kerspel 
(bestaande uit Markelo, Stokkum, Herike en Diepenheim), met in het centrum de parochiekerk 
H. Martinus. Voor de opkomst van het protestantisme, dat in Markelo verplicht opgelegd werd 
door de grote invloed van de adel en de Overijsselse Classis te Deventer (die predikanten 
zond om de bevolking te protestantiseren), was Markelo een belangrijk (Katholiek) 
bedevaartsoord.  Sinds de 15e eeuw maakte het kerspel Markelo deel uit van het richterambt 
Kedingen.  

Het dorp Markelo was in de late 18e eeuw in veel opzichten een waarlijk onopvallende 
gemeenschap met op het eerste gezicht al even onopvallende inwoners. Hun 
bestaansmogelijkheden waren beperkt en van allerlei onbeheersbare factoren afhankelijk. 
Alles hing samen met de landbouw en de daaraan gekoppelde bedrijvigheid. 

In 1811 werden het kerspel Markelo, de buurschap Kerspel Goor en de stad Goor 
samengevoegd tot de gemeente Goor.  Op 1 juli 1818 werd Markelo, samen met Elsen dat 
van Rijssen werd overgenomen en het gebied tussen Schipbeek en Bolksbeek dat van 
Verwolde werd overgenomen, minus een groot deel van het Westerflier dat naar Diepenheim 
overging, een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 2001 ging het deel uitmaken van de 
gemeente Hof van Twente. Onder de gemeente Markelo hoorden onder meer de 
buurtschappen Elsen, Elsenerbroek, Herike, Stokkum, Markelosebroek, Kerspel Goor, 
Pothoek en Achterhoek.12 

Op de Indicatieve Kaart voor Militair Erfgoed (IKME)13 ligt het plangebied in een geheel 
Nederland omvattende zone waar resten van kleine objecten en structuren verwacht kunnen 
worden. 

Plangebied 

Het plangebied is op historische kaarten als volgt aangegeven: 

- Op de Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland uit 1773-1794 ligt het plangebied in 
een heidegebied aan de voet van de oostelijk gelegen stuwwal. 

- Op de Kadastrale kaart 182514 (zie Afbeelding 7) ligt het plangebied op perceel 13 en is 
als bouwland in gebruik. 

- Op het eerste Bonneblad van 1889 is het nog als bouwland in gebruik (zie Afbeelding 8). 
- de Indicatieve Kaart voor Militair Erfgoed15 is voor het plangebied geen specifieke 

verwachting opgenomen. Het ligt in een algemene zone waar resten kunnen worden 
verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en 
onderduikholen. 

- In 1989 ontstaat de woonwijk ten westen van het plangebied. Het agrarische gebruik is dan 
weiland en in het uiterste noordoosten ligt een groenstrook (zie Afbeelding 9). 

 
12 http://www.dehofmarken.nl/markelo/geschiedenis-markelo 
13 www.ikme.nl 
14 minuutplan Markelo, Overijssel, sectie D, blad 01 via beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
15 http://www.ikme.nl/ 
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Afbeelding 7: Ligging van het plangebied in 1825 in het rode kader (beeldbank.cultureelerfgoed.nl) 

 
Afbeelding 8: Situatie 1889 met het plangebied binnen het rode kader (topotijdreis.nl) 

0    100m 

0      100m 
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Afbeelding 9: Situatie 1989 met het plangebied binnen het rode kader (topotijdreis.nl) 

2.3 Archeologische waarden 

In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Binnen een 
straal van 500 meter rondom het plangebied zijn de volgende meldingen opgenomen in 
Archis3 (zie Afbeelding 10). 

 
Afbeelding 10: Uitsnede uit de kaart met meldingen met het plangebied in het rode kader (Archis3) 

Ten zuidwesten van het plangebied zijn twee vondstmeldingen geregistreerd. Het gaat om 
een Flint-Rechteckbeil uit de periode Midden tot Laat Neolithicum (2706042100)  en een 

0      100m 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Hemmelweg te Markelo  

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/192581 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem 17 van 37 

 

rijengrafveld en sloot uit de vroege middeleeuwen (3073248100). Beide vondsten dateren uit 
1950. 

In 2019 is gerapporteerd over het onderzoek in de Prinses Beatrixstraat en Stationsweg 
(4591001100). Geconcludeerd is dat het plangebied een hoge verwachting heeft voor alle 
archeologische perioden. Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in de Prinses 
Beatrixstraat (deelgebied A en B) grotendeels verstoord is. In enkele boringen is een verstoord 
restant van een esdek waargenomen. De relatief vroege aanleg van een weg/pad in de 
Stationweg (deelgebied C) heeft de bodemopbouw niet grootschalig verstoord. Het esdek is 
hier grotendeels intact. In de ondergrond komt keizand voor, deels afgedekt met dekzand. De 
Prinses Beatrixstraat wordt geadviseerd vrij te geven en in de Stationsweg wordt 
archeologische begeleiding aangeraden vanwege het intacte esdek.16 

Zeer recentelijk zijn tussen 10 en 17 januari 2020 in Nachtegaalstraat - Fokkerstraat te 
Markelo archeologische boringen uitgevoerd door Assist Explore (4762900100). De 
rapportage is bij het verschijnen van dit rapport nog niet gereed. 

2.4  Bouwhistorische waarden 

Op grond van het uitgevoerde cartografisch onderzoek blijkt dat het plangebied nooit bebouwd 
is geweest. In het plangebied worden derhalve geen bouwhistorische waarden verwacht. 

2.5 Archeologisch verwachtingsmodel 

Op grond van de bekende geologische-, landschappelijke-, aardkundige-, archeologische- en 
historische gegevens in- en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden 
bepaald.  

Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het 
plangebied? 

Het plangebied is gelegen op een gordeldekzandrug. De bodem bestaat uit een hoge zwarte 
enkeerdgrond van lemig zand. Tijdens eerder booronderzoek in de directe omgeving is 
geconcludeerd dat bij een intact bodemprofiel er sprake is van een eerdlaag (30-75cm-mv), 
een B-horizont (75-90cm-mv) in de top van de C-horizont op 90 cm-mv. De verwachting is dat 
deze bodemopbouw ook in het plangebied aanwezig zal zijn. De bodem kan in het plangebied 
als gevolg van het bewerking van agrarische grond en de inrichting tot moestuinen tot nog 
onbekende diepte verstoord zijn geraakt. De verwachting is echter dat de verstoring tussen 
de 30-50-cm-mv bedraagt. 

In de schematische weergave van locatiekeuze en landschapsexploitatie gedurende het 
Mesolithicum op de stuwwal van Rijssen-Markelo17 blijkt dat vanaf de Late Prehistorie 
bewoning plaats vond op de gordeldekzanden.  Deze bevinden zich ook in het plangebied. 
Tevens was het geschikt als foerageergebied voor jagers/verzamelaars. Tevens zijn 
grafvelden op de gordeldekzandruggen mogelijk. Het plangebied is dus geschikt geweest voor 
zowel jagers- en verzamelaars als voor landbouwende samenlevingen. Het plangebied is altijd 
in agrarisch gebruik geweest. Een nabij gelegen boring toont een ca. 45 cm dikke  eerdlaag 
aan.  

  

 
16 Osinga, 2018 
17 Van Beek, 2009 
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Kunnen er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en zo ja welke 
en waar (welke diepte) en in welke vorm? 

In het plangebied kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn uit alle periodes. 
Eventuele archeologische resten kunnen in de eerdlaag direct vanaf maaiveld verwacht 
worden en in de top van het onderliggende dekzand. Gezien de hydrologische condities in het 
plangebied is de verwachting dat de conservering van eventuele organische archeologische 
resten slecht is. Anorganische resten kunnen wel goed bewaard gebleven zijn. 

Tabel 2: Archeologische verwachting 

Periode Verwachting Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag (diepte) 

WOII Laag crashlocaties, veldgraven en 

onderduikholen. 

In  de bouwvoor 

Late 

Middeleeuwen - 

Nieuwe Tijd 

Hoog Restanten van oude 

verkavelingen, esgreppels, 

restanten van oude 

wegen/paden. 

Direct onder de bouwvoor en in de eerdlaag 

tot 75cm-mv 

Vroege 

Middeleeuwen 

Hoog Nederzettingsterreinen, 

begravingen, restanten van oude 

wegen/paden 

Direct onder de bouwvoor, in de BC-

horizont of de top van de C-horizont van 75-

90cm-mv 

Romeinse Tijd  Hoog Nederzettingsterreinen, 

begravingen 

In de top van de BC-horizont of in de top 

van de C-horizont75-90cm-mv 

Bronstijd - 

IJzertijd 

Hoog Nederzettingsterreinen, 

urnenvelden 

In de top van de C-horizont vanaf 90cm-mv 

Laat 

Paleolithicum – 

Neolithicum 

Hoog Vuursteenstrooiingen, 

nederzettingsterreinen, 

urnenvelden 

In de top van de C-horizont vanaf 90cm-mv 
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3.  Booronderzoek 

3.1  Werkwijze booronderzoek 

Op 13 februari 2020 zijn door E.E.A. van der Kuijl (senior KNA-archeoloog/senior KNA 
prospector) en mw. E. Bosman (junior KNA archeoloog) in het plangebied in totaal vijf (5) 
boringen gezet voor een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek. Vanwege 
het ontbreken van een numeriek verschil in het aantal boringen voor de verkennende fase en 
de karterende fase en de brede verwachting zijn de boringen meteen als karterend gezet. De 
boringen zijn gezet met een edelmanboor met een boordiameter van 12 cm tot een maximale 
diepte van 120 cm-mv of doorgezet tot minimaal 25 cm in de natuurlijke bodem. Het 
booronderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA-versie 4.1, BRL protocol 4003 en 
het vooraf opgestelde Plan van Aanpak.  
 
Dit gecombineerde verkennend en karterend booronderzoek had als doel om de 
bodemopbouw en de intactheid van de bodem in kaart te brengen en om de archeologische 
verwachting en de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen te toetsen. Ten tijde 
van het booronderzoek is de grondwaterspiegel niet aangetroffen binnen de maximale 
boordiepte. De boorpunten zijn uitgezet met een meetwiel en de exacte boorlocaties zijn 
ingemeten met een GPS. Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN3). Het opgeboorde sediment is door E. van der Kuijl in het 
veld bodemkundig beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens De 
Bakker en Schelling (1989). Alle afzonderlijke bodemlagen zijn door mw. E. Bosman gezeefd 
met een zeef met een maaswijdte van 4 mm en geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande 
leem, bot etc. 

3.2  Resultaten booronderzoek 

De resultaten van de boringen (de boorbeschrijvingen) zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de 
ligging van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 3. De verstoringsdieptekaart is 
opgenomen in bijlage 5. Op basis van de resultaten van de boringen is in alle boringen sprake 
van een subrecente bouwvoor met menglagen op een ondergrond van dekzand. De 
bodemopbouw kan daardoor in 3 hoofdtypen worden onderverdeeld, te weten:  
 

- menglaag B/C (de oorspronkelijke podzol B-horizont vermengd met de 
top van het dekzand) op dekzand; 

- menglaag A/C (de oorspronkelijke eerdlaag vermengd met de top van 
het dekzand) op dekzand; 

- menglaag A/B/C (een opgebracht pakket waarin de oorspronkelijke 
eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-horizont en de top dekzand met 
elkaar vermengd zijn geraakt) op dekzand. 
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De hoofdlijn van de boringen met menglaag B/C op dekzand (boring 1 en 3) kan als volgt 
worden weergegeven: 

Tabel 3 Algemene bodemopbouw t.p.v. menglaag B/C op dekzand (boring 1, 18,0 +NAP). 

Diepte (cm-mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 30 cm Bruin licht humeus siltig fijn 
zand met zilverpapier, glas 
en plastic 

Ap1; Moderne bouwvoor  

Vanaf 30 cm tot 70 cm Donkerbruin siltig fijn zand Ap2; Geroerde laag 

Vanaf 70 cm tot 90 cm Roodbruingeel gemengd 
gevlekt zwak siltig fijn zand 

B/C; Menglaag 

Vanaf 90 cm tot 115 Geel zwak siltig fijn zand 
met iets roest 

C1; Dekzand, Formatie van 
Boxtel 

 

De hoofdlijn van de boringen met menglaag A/C op dekzand (boring 2) kan als volgt worden 
weergegeven: 

Tabel 4 Algemene bodemopbouw t.p.v. menglaag A/C op dekzand (boring 2, 18,0 +NAP). 

Diepte (cm-mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 65 cm Bruingrijs gevlekt siltig fijn 
zand met wortels, iets puin 
en klontjes geel zand 

Ap1; Moderne bouwvoor  

Vanaf 65 cm tot 85 cm Geelbruin gevlekt siltig fijn 
zand 

A/C; Menglaag 

Vanaf 85 cm tot 120 cm Geel zwak siltig fijn zand C1; Dekzand, Formatie van 
Boxtel 

 

De hoofdlijn van de boringen met menglaag A/B/C op dekzand (boring 4 en 5) kan als volgt 
worden weergegeven: 

Tabel 5 Algemene bodemopbouw t.p.v. menglaag A/B/C op dekzand (boring 4, 17,8 +NAP). 

Diepte (cm-mv) Samenstelling Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 10 cm Graszode  

Vanaf 10 tot 50 cm Donkerbruingrijs gevlekt 
licht humeus siltig fijn zand 
met wortels 

Ap1; Moderne bouwvoor  

Vanaf 50 cm tot 75 cm Roodbruingeel gevlekt siltig 
fijn zand met wortels 

A/B/C; Menglaag 

Vanaf 75 cm tot 100 cm Geel zwak siltig fijn zand C1; Dekzand, Formatie van 
Boxtel 

 

Interpretatie  

Het verwachte dekzand van de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden is in 
alle boringen in de basis van het profiel aangetroffen. Deze C-horizont wordt voorafgegaan 
door een moderne bouwvoor en in boring 2 ook door een geroerde laag (Ap1 en Ap2). Deze 
Ap-horizonten hebben een minimale diepte van 35 cm-mv en een maximale diepte van 70 cm-
mv. In alle boringen is de C-horizont vermengd met de bovenliggende horizonten door 
ploegen, graven en andere grondbewerking gerelateerd aan de functie van het plangebied als 
moestuin. In boringen 1 en 3 zijn menglagen aanwezig waarbij de C-horizont is vermengd met 
de resten van de podzol B-horizont (B/C-horizont). Deze laag heeft een diepte van minimaal 
55 cm-mv en maximaal 70 cm-mv. In boring 2 is een menglaag aanwezig waarbij de C-horizont 
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is vermengd met de restanten van een eerdlaag (A/C-horizont). Deze laag heeft een diepte 
van 65 cm-mv tot 85 cm-mv. In boringen 4 en 5 zijn menglagen aanwezig welke bestaan uit 
een opgebracht pakket waarin de oorspronkelijke eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-
horizont en de top dekzand met elkaar vermengd zijn geraakt (A/B/C-horizont). Deze laag 
heeft een dikte van minimaal 15 cm en maximaal 25 cm. 

Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Wat is de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), diepteligging en ouderdom van de 
relevante natuurlijke afzettingen in de ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

De basis van het bodemprofiel binnen het plangebied bestaat uit geel zwak siltig fijn zand 
behorend tot de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden (pleistocene 
dekzandafzettingen). De diepte waarop de top van het ongeroerde dekzandpakket is 
aangetroffen varieert van 50 cm-mv (boring 5) tot 90 cm-mv (boring 1). 

2. Wat is de aard (kleur, textuur, samenstelling), diepteligging, genese en gaafheid van 
natuurlijke en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige 
‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), ter plaatse van het onderzoeksgebied? 
 
In alle boringen zijn antropogene bodemhorizonten met een subrecente ouderdom 
aangetroffen. Dit kan herleid worden door de bijmenging van moderne artefacten zoals 
zilverpapier, plastic en resten van snoeiafval. De aanwezige  antropogene bodemhorizonten 
bestaan uit een moderne bouwvoor, bestaande uit  donkerbruingrijs gevlekt licht humeus siltig 
fijn zand met wortels (Ap1-horizont) en in boring 1 wordt deze laag opgevolgd door een 
geroerde laag bestaande uit donkerbruin siltig fijn zand (Ap2-horizont). Deze Ap-horizonten 
hebben een minimale diepte van 35 cm-mv en een maximale diepte van 70 cm-mv. 
Vervolgens zijn in alle boringen menglagen aanwezig. Deze horizonten zijn door ploegen, en 
graven vermengd met de C-horizont. In boring 1 en 3 bestaat de menglaag uit een vermengde 
inspoelingshorizont en C-horizont (B/C-horizont) bestaande uit roodbruingeel gemengd 
gevlekt zwak siltig fijn zand. Deze laag heeft een diepte van minimaal 55 cm-mv en maximaal 
70 cm-mv. In boring 2 wordt de moderne bouwvoor opgevolgd door een menglaag van een 
eerdlaag en de C-horizont (A/C-horizont) bestaande uit geelbruin gevlekt siltig fijn zand. Deze 
laag heeft een diepte van 65 cm-mv tot 85 cm-mv. In boring 4 en 5 bestaat de menglaag uit 
een mengeling van de eerdlaag, de inspoelingslaag en de C-horizont (A/B/C-horizont) 
bestaande uit roodbruingeel gevlekt siltig fijn zand met wortels. Deze laag heeft een diepte 
van minimaal 35 cm-mv en maximaal 75 cm-mv. 
 
3. Wat is de aard, dikte en omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 
voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, 
stuifzandlaag, kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 
 
In het plangebied is de natuurlijke ondergrond afgedekt door verschillende subrecent 
opgebrachte of subrecent geroerde bodemlagen. In de eerste plaats wordt de bodem in alle 
boringen afgedekt door een moderne bouwvoor (Ap1-horizont) en in boring 1 ook door een 
geroerde laag (Ap2-horizont). Deze Ap-horizonten hebben een minimale dikte van 35 cm en 
een maximale dikte van 70 cm. Deze lage zijn van recente ouderdom i.v.m. de moderne 
artefacten die aanwezig zijn in de lagen (zie vraag 5). Vervolgens wordt in alle boringen de 
natuurlijke ondergrond afgedekt door menglagen. Dit betreffen B/C-, A/C en A/B/C-horizonten 
welke een minimale dikte hebben van 15 cm en een maximale dikte van 25 cm. Deze 
vermenging heeft recentelijk plaatsgevonden. Dit is te herleiden aan de moderne artefacten in 
de opgebrachte lagen (zie vraag 5). 
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4. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is de aard (ontstaanswijze, kleur, textuur, 
samenstelling), gaafheid en dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke 
en antropogene bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 
 
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar vraag 2 en 3. 
 
5. Wat is de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in 
het bodemprofiel voorkomen? 
 
Artefacten van recente ouderdom zijn aangetroffen in de Ap-horizonten en in de A/B/C-
horizont van boring 5. De artefacten betreffen puin, zilverpapier, glas en plastic en bevinden 
zich direct onder het maaiveld tot een maximale diepte van 65 cm-mv. 
 
6. Tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ bodemverstoring en wat 
is de ouderdom van deze verstoring? 
 
De verstoringsdiepte in de boringen als gevolg van subrecente graafwerkzaamheden 
bedraagt minimaal 50 cm-mv en maximaal 90 cm-mv. Deze verstoring is mogelijk ontstaan 
door ploegen, graven en andere grondbewerking gerelateerd aan de functie van het 
plangebied als moestuin. 
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4  Conclusie en aanbeveling  

4.1 Conclusie 

Het bureauonderzoek toont aan dat er zich mogelijk archeologische vindplaatsen uit alle 
perioden vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd in het plangebied zouden 
kunnen bevinden. Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug was door geschikt als 
nederzettingslocatie en foerageergebied voor jagers en verzamelaars en later als 
nederzettingslocatie voor landbouwende samenlevingen. Het plangebied is gelegen in de 
nabijheid van een historisch erf uit de Late Middeleeuwen. 

De agrarische bewerking van het gebied heeft waarschijnlijk voor een bodemverstoring 
gezorgd tot een diepte van 30-50 cm-mv. Onbekend is echter tot hoe diep de bodem 
daadwerkelijk is verstoord.  

Het verwachte dekzand van de Formatie van Boxtel met het Laagpakket van Wierden is tijdens 
het booronderzoek in alle boringen in de basis van het profiel aangetroffen. Deze C-horizont 
wordt afgedekgt door een moderne bouwvoor en in boring 2 ook door een geroerde laag (Ap1 
en Ap2). Deze Ap-horizonten hebben een minimale diepte van 35 cm-mv en een maximale 
diepte van 70 cm-mv. In alle boringen is de C-horizont vermengd met de bovenliggende 
horizonten door ploegen, graven en andere grondbewerking gerelateerd aan de functie van 
het plangebied als moestuin. In boringen 1 en 3 zijn menglagen aanwezig waarbij de C-
horizont is vermengd met de resten van de podzol B-horizont (B/C-horizont). Deze laag heeft 
een diepte van minimaal 55 cm-mv en maximaal 70 cm-mv. In boring 2 is een menglaag 
aanwezig waarbij de C-horizont is vermengd met de restanten van een eerdlaag (A/C-
horizont). Deze laag heeft een diepte van 65 cm-mv tot 85 cm-mv. In boringen 4 en 5 zijn 
menglagen aanwezig welke bestaan uit een opgebracht pakket waarin de oorspronkelijke 
eerdlaag, de oorspronkelijke podzol B-horizont en de top dekzand met elkaar vermengd zijn 
geraakt (A/B/C-horizont). Deze laag heeft een dikte van minimaal 15 cm en maximaal 25 cm. 

4.2 Selectieadvies 

Binnen het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen. De C-horizont is afgetopt en 
vermengd met de bovenliggende lagen. De oorspronkelijke podzolbodem is mogelijk bewust 
verspit om de afwatering van het perceel te kunnen bevorderen. Daarnaast reikt de diepte van 
de geplande bodemverstoring (80 cm-mv) grotendeels in de reeds verstoorde lagen. Om deze 
redenen is de kans dat met de geplande werkzaamheden archeologische vindplaatsen 
worden verstoord nihil. Wij achten vervolgonderzoek derhalve niet noodzakelijk. Hierbij moet 
de opmerking worden geplaatst dat de gebruikte onderzoeksmethode niet erg geschikt is voor 
het opsporen van kleinschalige steentijdvindplaatsen.  

4.3  Voorbehoud 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Hamaland Advies 
erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of 
daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten en 
aanbevelingen uit dit rapport dienen te worden getoetst en onderschreven door het bevoegd 
gezag, Gemeente Hof van Twente en diens adviseur, de Regionaal Archeoloog van Twente 
(dhr. A. Vissinga), waarna zij een selectiebesluit zullen nemen of een vervolgonderzoek 
noodzakelijk is of niet. 

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke 
meldingsplicht (ex artikel 5.10 van de Erfgoedwet) kenbaar te worden gemaakt, om het 
documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het doen van 
opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het 
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een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij onze 
minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
Amersfoort en de Regioarcheoloog van Twente (drs. A. Vissinga). 
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Bijlage 1:  Plangebied binnen het rode kader 
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Afbeelding 11: uitsnede uit de kadastrale kaart met het plangebied in het rode kader (Archis3) 



Project : BO en IVO Archeologie Plangebied Hemmelweg te Markelo  

Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/192581 

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem  

 

Bijlage 2: Overzicht van archeologische en geologische perioden  
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Bijlage 3: Boorpuntenkaart 
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Afbeelding 12 Boorpuntenkaart 

Boringnr. X coördinaat Y coördinaat Hoogte  

1 231.237 472.225 18,0 m +NAP 

2 231.243 472.183 18,0 m +NAP 

3 231.202 472.181 17,6 m +NAP 

4 231.212 472.142 17, 8 m +NAP 

5 231.167 472.140 17, 3 m +NAP 
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Bijlage 4: Boorlegenda en boorprofielen (los bijgevoegd) 
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Bijlage 5: Verstoringsdieptekaart 
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Afbeelding 13 Verstoringsdieptekaart. 
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Markelo Plangebied Hemmelweg 

Toets bureauonderzoek en verkennend en karterend booronderzoek archeologie 

Rapport: Bureauonderzoek, Verkennend en Karterend Booronderzoek Archeologie Plangebied 

Hemmelweg te Markelo, gemeente Hof van Twente 

Hamaland projectnummer 192581 

Auteur: E.E.A. van der Kuijl, R. de Graaf en E. Bosman 

De gemeente Hof van Twente heeft het rapport naar aanleiding van het archeologisch onderzoek in 

het plangebied Hemmelweg te Markelo ontvangen. Het onderzoek is uitgevoerd door Hamaland 

Advies in opdracht van ORTAGEO. 

Bevindingen: 

Het bureauonderzoek toont aan dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft voor 

de periode laat-paleolithicum – nieuwe tijd. Het plangebied ligt op een gordeldekzandrug, met een 

esdek. Dergelijke gebieden zijn in alle perioden aantrekkelijk geweest voor gebruik en bewoning. Het 

plangebied is in historische tijden niet bebouwd geweest. Op grond van de uitkomsten van het 

bureauonderzoek is een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. Er zijn vijf boringen 

gezet. Geen van de boringen heeft een intact bodemprofiel.  

Archeologie: 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Advies Hamaland Advies: 

Binnen het plangebied is geen intact bodemprofiel aangetroffen. De C-horizont is afgetopt 

en vermengd met de bovenliggende lagen. De oorspronkelijke podzolbodem is mogelijk 

bewust verspit om de afwatering van het perceel te kunnen bevorderen. Daarnaast reikt de 

diepte van de geplande bodemverstoring (80cm –mv) grotendeels in de reeds verstoorde 

lagen. Om deze redenen is d ekans dat met de geplande werkzaamheden archeologsiche 

vindplaatsen worden verstoord nihil. Wij achten vervolgonderzoek derhalve niet 

noodzakelijk. Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat de gebruikte 

onderzoeksmethode niet erg geschikt is voor het opsporen van kleinschalige 

steentijdvindplaatsen. 

Advies m.b.t. het onderzoeksrapport:  
Het rapport kan definitief worden aangeleverd. Het Oversticht ontvangt graag een digitaal 
exemplaar hiervan. Aan de gemeente Hof van Twente zal geadviseerd worden om het 
selectie-advies over te nemen. 
 

Advies regioarcheoloog: 

Het advies van Hamaland Advies wordt overgenomen. Het plangebied wordt, op 

archeologische gronden, vrijgegeven. Het uitvoeren van archeologisch vervolgonderzoek is 

niet noodzakelijk. 

Mochten tijdens de graafwerkzaamheden onverwachts toch archeologische waarden 

worden aangetroffen geldt, op grond van de Erfgoedwet, art. 5.10 en 5.11, een 

meldingsplicht bij de minister: www.cultureelerfgoed.nl. 



Namens de gemeente Hof van Twente, 
 
A. (Albert) Vissinga,  
23-03-2020 
 
Regio Archeoloog Twente  
Het Oversticht  
Postbus 531  
8000 AM Zwolle  
albert.vissinga@hetoversticht.nl  
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Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Markelo, herziening Hemmelweg ong.’ 
 

Deze notitie kent de volgende opbouw:   
 

A. Zienswijzen   
B. Gemeentelijke reactie 
C. Ambtshalve aanpassingen en aanpassingen n.a.v. de zienswijzen 

 

 

 

  



A. Zienswijzen   
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Markelo, herziening Hemmelweg ong.’ heeft met ingang van 9 juli 

2020 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen.   

 

Binnen de inzagetermijn zijn de volgende zienswijzen ingediend:   
 

Zienswijze 1   
Gedateerd op 03-07-2020, ingekomen 12-07-2020, nummer 70247.   
Zienswijze 2   
Gedateerd op 25-07-2020, ingekomen 27-07-2020, nummer 78452.   
Zienswijze 3 
Gedateerd op 28-07-2020, ingekomen 29-07-2020, nummer 78604.  
Zienswijze 4   
Gedateerd op 28-07-2020, ingekomen 29-07-2020, nummer 78696.   
Zienswijze 5   
Gedateerd op 03-08-2020, ingekomen 03-08-2020, nummer 79225.   
Zienswijze 6   
Gedateerd op 07-08-2020, ingekomen 11-08-2020, nummer 80137.   
Zienswijze 7   
Gedateerd op 08-08-2020, ingekomen 11-08-2020, nummer 80146.   
Zienswijze 8   
Gedateerd op 10-08-2020, ingekomen 17-08-2020, nummer 80689.   
Zienswijze 9 
Gedateerd op 17-08-2020, ingekomen 17-08-2020, nummer 80976.   
Zienswijze 10 
Gedateerd op 17-08-2020, ingekomen 17-08-2020, nummer 81065.   
Zienswijze 11 
Gedateerd op 18-08-2020, ingekomen 18-08-2020, nummer 81227.   
Zienswijze 12 
Gedateerd op 17-08-2020, ingekomen 18-08-2020, nummer 81247.   
Zienswijze 13 
Gedateerd op 18-08-2020, ingekomen 18-08-2020, nummer 81294.   
Zienswijze 14 
Gedateerd op 17-08-2020, ingekomen 19-08-2020, nummer 81439.   
Zienswijze 15 
Gedateerd op 17-08-2020, ingekomen 19-08-2020, nummer 81448.   
 
Hieronder een weergave van de inhoudelijke zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop.  
  



Zienswijze 1 

 

Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Volledige reactie 

Reclamant geeft aan graag een reactie te ontvangen van de wethouder en niet van betrokken 

ambtenaren die zelf belast zijn met het proces en de inhoud waarover hij zijn zorgen heeft geuit. De 

strekking, toon en inhoud ervaart reclamant als ‘niet zeuren en wij gaan door met wat wij willen’. 

Reclamant vraagt om een volledige reactie en zijn serieuze bezwaren niet af te wimpelen.  

 

2. De inloopbijeenkomst   

Eerder is per brief richting reclamant aangegeven dat de inloopbijeenkomst in februari 2020 goed is 

bezocht. Reclamant is van mening dat dit niet het geval was en ziet daarin de proces-arrogantie van 

de gemeente. Reclamant blijft herhalen dat het moment op de dag voor zo’n bijeenkomst (maandag 

van 16:00-19:00) simpelweg niet past en burgeronvriendelijk is. Daarnaast vindt reclamant dat de 

hele wijk Beusbergen hiervoor uitgenodigd had moeten worden.   

 

3. Groen omzoomde ruimte 

Reclamant wijst erop dat in de eerdere brief aan hem (d.d. 2 juli 2020) een flauwekul verhaal is 

opgehangen over ‘groen omzoomde ruimte’, waarmee het bezwaar om op deze unieke 

landschappelijke plek te bouwen wordt weggeredeneerd. Reclamant kan zich niet vinden in het 

bebouwen van deze unieke locatie in het unieke landschap van Markelo en Twente.  

 

4. Voorkeursbehandeling  

Reclamant vindt dat er bij het CPO-plan sprake is van een voorkeursbehandeling die geen gelijke 

kansen biedt voor alle inwoners. Daarin ziet hij ook een koppeling met de listige procesgang. Hij 

verzoekt daarom een verklaring af te geven dat geen enkele initiatiefnemer direct of indirect banden 

of relaties heeft met de gemeente, ambtenaren of verenigingen/stichtingen die een nauwe relatie 

hebben met de gemeente. Daarnaast is hij van mening dat alle inwoners van Markelo dezelfde 

gelegenheid moet worden geboden om met vergelijkbare initiatieven te komen.  

 

5. Prijsbepaling en speculatie 

Reclamant vindt het een issue welke prijs er voor de grond betaald wordt en hoe de gemeente 

speculatie door de initiatiefnemers denkt te voorkomen. Het betreft publiek eigendom waarvoor een 

marktconforme prijs tot stand moet komen.  

 

6. Bezwaar inzage periode 

Reclamant vindt het een uitermate listige procesgang vanuit de gemeente. Hij kan zich dan ook niet 

vinden in het feit dat het plan in de vakantieperiode ter inzage is gelegd. Hij verzoekt het hele proces 

te herzien en de procedure af te breken.   

 

 

 

 

 

  



Zienswijze 2  

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd. In de brief voor het ontwerpbestemmingsplan kwam 

vervolgens de term starterswoning niet meer voor.  

 

2. Beleid 

Andere locaties die in de Structuurvisie Markelo benoemd staan, zoals De Esch, de Keppels, het oude 

schoolgebouw De Zwaluw en de A. ten Hovestraat worden zo ter zijde geschoven.  De huidige 

bestemming is ‘Groen’ en het gebied wordt gebruikt als volkstuinen. De volkstuinen dragen bij aan 

het sociale contact. Op basis van het rijksbeleid moet worden aangetoond: 

1. Dat er behoefte bestaat; 

2. Dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om te bouwen.  

Reclamant stelt dat met voorliggende locatie een verkeerde keuze wordt gemaakt en er andere 

locaties zijn waar daadwerkelijk binnenstedelijk ontwikkeld kan worden.  

 

3. Geluid 

Reclamant vreest geluidsoverlast ten gevolge van warmtepompen.  

 

4. Flora- en fauna 

Reclamant vraagt of er onderzoek is gedaan naar flora- en fauna. 

 

5. Waterwingebied 

Reclamant stelt dat er bij verwarming met grondwater dichtbij een waterwingebied sprake zal zijn 

van thermische vervuiling van het grondwater.  

  

6. PFAS-norm 

Reclamant vraagt hoe het zit met de PFAS-norm. 

 

7. Stikstof uitstoot 

Reclamant vraagt hoe het zit met de stikstofuitstoot van de zware bouwmachines.  

 

8. Verkeersoverlast 

In de plannen wordt een toegangsweg gecreëerd. Deze komt precies uit bij een speeltuin waar veel 

jonge kinderen uit de buurt spelen en waar nu bijna geen verkeer komt. Met voorliggende plannen 

komen er dagelijks 92 verkeersbewegingen bij. Reclamant maakt zich zorgen over de 

verkeersveiligheid.  

  



Zienswijze 3 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd. Reclamant vindt het bezwaarlijk dat de communicatie 

omtrent de plannen inconsistent is geweest gedurende het traject.  

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant geeft aan dat er geen mogelijkheid bestond om het plan online te bekijken.  

 

3. Beleid 

Reclamant vindt het een verwerpelijke keuze om groengebied , grenzend aan de rand van een uniek 

natuurgebied, op te offeren voor woningen, terwijl er in en rond Markelo voldoende mogelijkheden  

zijn op andere plekken die veel geschikter zijn voor de realisatie van woningen. Daarbij worden 

concreet de volgende plekken genoemd: 

• Woonwijk de Esch; 

• Voormalige basisschool De Welp; 

• De voormalige bibliotheek; 

• De A. ten Hovestraat; 

• De Keppels. 

 

Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het bouwen buiten stedelijk 

gebied: 

1. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

2. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie, het tweede punt wel. Reclamant stelt dat er 

voldoende andere locaties in Markelo zijn om aan de behoefte te voldoen en dat het plan daarom in 

strijd is met het rijksbeleid.  

  

4. Verkeersveiligheid 

Reclamant merkt op dat er een verharde weg staat ingetekend langs het bestaande speeltuintje. 

Tijdens de eerdere inloopbijeenkomst merkten aanwezige ambtenaren op dat zij twee 

toegangswegen wilden creëren voor de hulpdiensten. Dit vindt reclamant onnodig omdat er binnen 

de gemeente Hof van Twente tal van doodlopende wegen bestaan met meer woningen dan in dit 

plan. Reclamant zal onder geen beding een toegangsweg langs de speeltuin accepteren.   

 

5. Natuur 

Reclamant geniet van het groene uitzicht en de vrijheid om De Hulpe te betreden via de tuintjes. Ook 

hebben de volkstuintjes een sociale functie. De groenstrook zorgt voor de aanwezigheid van veel 

dieren, is ook aan deze bewoners van het gebied gedacht? 

 

 

 

  



Zienswijze 4 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant vindt dat de procedure op slinkse wijze buiten de informatiekanalen naar de bewoners 

van Markelo is gedeeld. De ter inzagelegging was tijdens de grote vakantie zodat er geen zienswijzen 

ingediend zullen worden. Verder is er een inloopbijeenkomst geweest waar de inwoners van de wijk 

Beusbergen geen uitnodiging voor hebben ontvangen.  

 

2. Natuur 

Reclamant stelt dat de inwoners van de wijk het genot van het natuurgebied wordt ontnomen. De 

woningen worden bijna direct op het zandpad gebouwd.   

 

3. Voorkeursbehandeling  

Reclamant vindt dat de groep initiatiefnemers een oneerlijk voordeel hebben bij het kopen van de 

kavels. Deze behoren op de vrije markt te worden verkocht. De gemeente ontneemt inwoners de 

mogelijkheid om een starterswoning op deze plek aan te schaffen. Daarnaast vindt reclamant dat op 

deze plek geen starterswoningen horen en dat de locatie een speculerend effect zal hebben. De 

grond is gemeentegrond daarom verzoekt reclamant de gemeente om de procedure te herzien.  

 

 

 

  



Zienswijze 5 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd. De aanwezige ambtenaren noemden dit een 

“communicatiefoutje”. In de brief voor het ontwerpbestemmingsplan kwam vervolgens de term 

starterswoning niet meer voor, is dit wederom een “communicatiefoutje”? 

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant geeft aan dat er geen mogelijkheid bestond om het beeldkwaliteitsplan online te bekijken. 

Een bezoek aan het gemeentehuis is onvermijdelijk en dat gedurende de coronapandemie.  

 

3. Beleid 

Reclamant verwijst naar de gemeentelijke structuurvisie en vindt dat met dit plan slechts een klein 

deel van de beoogde woningbouw wordt gerealiseerd en geen enkele van de in de structuurvisie 

genoemde samenhangende uitdagingen (zoals de randweg) worden aangepakt. Daarbij worden de 

volgende plekken zomaar gepasseerd: 

• Woonwijk de Esch; 

• De A. ten Hovestraat; 

• De Keppels. 

Reclamant wijst er ook op dat de gemeente de taak heeft de energietransitie te bevorderen en te 

faciliteren.  

 

Vanuit het rijksbeleid stelt reclamant dat het plangebied groen betreft dat buiten het zogenaamde 

bestaand stedelijk gebied ligt. Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het 

bouwen buiten stedelijk gebied: 

1. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

2. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie. Voor het tweede punt ziet reclamant 

helemaal geen motivering. Reclamant stelt daarom dat de conclusie dat het plan niet strijdig is met 

het rijksbeleid niet correct is omdat niet gemotiveerd wordt waarom de woningen niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Tot slot stelt reclamant ook dat de conclusie dat het 

plan in overeenstemming is met het provinciale beleid eveneens niet correct is.  

 

4. De volkstuinen 

Reclamant wijst op de sociale functie van de volkstuinen als het gaat om het onderlinge contact 

tussen de tuinders en het contact met de buurt.  

 

5. Geluid 

Reclamant vreest geluidsoverlast ten gevolge van warmtepompen.  

 

6. Route naar bouwterrein 

Reclamant geeft aan dat de route naar het bouwterrein niet voldoet aan de CROW-richtlijnen voor 

diverse types vrachtwagens. Daarnaast vraagt reclamant of de genoemde aantallen vrachtwagens in 



de bijlage ‘Stikstofdepositie’ nog wel kloppen als aannemers gedwongen worden met kleinere 

vrachtwagens te rijden om de bouw te kunnen bereiken. Ook ziet reclamant het risico op ongelukken 

dan toenemen. Tot slot vraagt reclamant of alle eigenaren-bewoners van woningen op deze route 

door de gemeente zijn aangeschreven, of dat de gemeente dit alsnog van plan is. Daarnaast wil 

reclamant graag weten of de gemeente voornemens is om bouwkundige vooropnames te laten 

maken van alle woningen langs de route met het oog op mogelijke schade door het bouwverkeer. 

 

5. Natuur 

Reclamant mist diverse soorten in de quickscan natuurwaardenonderzoek. Aanvullend vraagt 

reclamant of bij het doorgaan van het plan de gemeente rekening wil houden met een veilige route 

voor de eekhoorn, via de boomtoppen, bij de constructie van de ontsluitingsweg.   

 

   



Zienswijze 6 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. De volkstuinen 

Reclamant wijst op de betekenis, waarde en inhoud van het volkstuincomplex die met de komst van 

het coronavirus nog duidelijker is geworden. Je kunt er altijd naar toe, er zijn sociale contacten, er is 

een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel en je ziet hetzelfde bij de speelplaats aan de 

Beusbergen/Kuperskamp. Dat er nu minder gebruikers van de volkstuintjes zijn komt door een actief 

ontmoedigingsbeleid van de gemeente. 

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant is nergens in het plan afmetingen tegengekomen. Geen afmeting voor de grootte van de 

kavels, niet voor de wegen, niet voor de parkeerplaatsen, etc. Hoe kan reclamant ooit bekijken of de 

gemeente zich aan de regels houdt als reclamant het moet doen aan de hand van een vriendelijke 

tekening zonder juridische rechtskracht? Reclamant mist ook een plankaart, de regels en een 

toelichting.  

 

3. Stedenbouwkundig plan  

Het geklungel op stedenbouwkundig gebied bij de woningen rechts van het ontwerpplan doet 

reclamant het ergste vrezen. Op die percelen is aan zowel de voor- als achterzijde meters bij de 

percelen aangetrokken zonder dat de gemeente ertegen optreedt. Ook verbaast reclamant zich over 

het afsluiten van de Hemmelweg tegenover de ingang van de begraafplaats. Reclamant stelt dat een 

buurt, gebouwd 30 jaar geleden naar de inzichten van toen, totaal niet geschikt is om er een strook 

huizen tegenaan ‘geplakt’ te krijgen.  

 

4. Beleid 

Reclamant vindt de toetsing aan het beleid uit de gemeentelijke structuurvisie niet duidelijk en 

vraagt zich af of er ook een tijdschema is opgenomen.  

 

Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het bouwen buiten stedelijk 

gebied: 

3. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

4. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie, het tweede punt wel. Reclamant stelt dat dit 

niet wordt aangetoond. Ook voor het provinciale beleid kan reclamant niet volgen waarom dit plan in 

het beleid past.   

 

5. Communicatie 

Reclamant vindt de gang van zaken knullig. De enige overeenkomst tussen de inloopbijeenkomst en 

het plan is de tekening. Daarnaast kan reclamant zich niet vinden in het tijdstip van de ter 

inzagelegging, midden in de vakantie.  

 

  



Zienswijze 7 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd. Reclamant vindt het bezwaarlijk dat de communicatie 

omtrent de plannen inconsistent is geweest.  

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant geeft aan dat er geen mogelijkheid bestond om het plan online te bekijken. Ook is 

reclamant nergens afmetingen tegengekomen. Het is voor reclamant een vraagteken hoe de 

ontwikkeling er uiteindelijk uit komt te zien. 

 

3. De volkstuinen 

Reclamant wijst erop dat in 2013 alle volkstuinen nog in gebruik waren maar dat er door de 

gemeente sinds 5 jaar een zéér actief ontmoedigingsbeleid is gevoerd. De gebruikers kregen vanaf 

die tijd de mededeling dat het alleen voor het betreffende jaar gold en zich dan jaarlijks opnieuw 

moesten opgeven. En in 2020 hoeft niemand meer huur te betalen vanwege voorliggende 

bouwplannen. Reclamant vindt het bebouwen van de volkstuinen een verwerpelijke keuze om 

diverse redenen. Daarbij noemt reclamant het in beweging houden van mensen, de sociale functie 

en de ligging naast een uniek natuurgebied.  

 

4. Beleid 

Reclamant verwijst naar de gemeentelijke structuurvisie waarin staat dat er aan de 

Hemmelweg/Beusbergen (voormalige woonwagenlocatie) nog een bouwcapaciteit is voor 2 

vrijstaande woningen (één in aanbouw). Tevens wordt vermeld dat verdere bebouwing van de 

zuidoostelijke dorpsrand in strijd is met het landschapsbeleid van de gemeente en daarom 

gevrijwaard moet blijven van bebouwing.   

 

Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het bouwen buiten stedelijk 

gebied: 

1. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

2. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie, het tweede punt voor reclamant zeer zeker 

wel. Op diverse locaties in en rondom Markelo zijn voldoende mogelijkheden voor het realiseren van 

woningen. Daarbij worden de volgende plekken genoemd: 

• Woonwijk de Esch; 

• Voormalige basisschool De Welp; 

• De voormalige bibliotheek; 

• De A. ten Hovestraat; 

• De Keppels. 

Deze plekken moeten eerst voor woningbouw in aanmerking komen. Reclamant vindt het plan 

daarom strijdig met zowel het rijks- als provinciale beleid.  

 



5. Verkeersveiligheid 

Bij het bebouwen van het plangebied wordt de verkeersdruk sterk vergroot. Bovendien levert de 

ontsluitingsweg langs de speeltuin gevaarlijke situaties op. Bizar is het dat de Hemmelweg juist is 

afgesloten van doorgaand verkeer.  

 

6. Geluid 

Reclamant vreest geluidsoverlast ten gevolge van warmtepompen.  

 

7. Water 

Reclamant vreest wateroverlast omdat het plangebied veel hoger ligt dan de omliggende woningen.   

 

  



Zienswijze 8 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd.  

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant geeft aan dat er geen mogelijkheid bestond om het plan online te bekijken. Ook kan 

reclamant nergens exacte plaatsbepalingen en afmetingen ontdekken. 

 

3. Beleid 

Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het bouwen buiten stedelijk 

gebied: 

1. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

2. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie, het tweede punt voor reclamant zeer zeker 

wel. Op diverse locaties in en rondom Markelo zijn voldoende mogelijkheden voor het realiseren van 

woningen. Daarbij worden de volgende plekken genoemd: 

• Woonwijk de Esch; 

• De voormalige bibliotheek; 

• De A. ten Hovestraat; 

• De Keppels. 

 

4. De volkstuinen 

Reclamant vindt het bebouwen van de volkstuinen een verwerpelijke keuze. Daarbij noemt 

reclamant de sociale functie. Ook zouden de volkstuinen kunnen worden ingezet als leermiddel voor 

de basisschool. Helaas is door het actieve ontmoedigingsbeleid van de gemeente de groep tuinders 

de afgelopen jaren afgenomen.  

 

5. Verkeersveiligheid 

Bij het bebouwen van het plangebied wordt de verkeersdruk sterk vergroot waarop de bestaande 

straten niet zijn berekend. Reclamant vindt het vreemd dat de Hemmelweg juist is afgesloten van 

doorgaand verkeer, terwijl dit een goede oplossing zou zijn.  

 

6. Natuur 

De volkstuinen grenzen aan een bijzonder natuurgebied en is ook leefruimte voor dieren. Is hieraan 

gedacht in de plannen? 

 

7. Bouwkavel naast plangebied 

Reclamant vraagt of de bouwkavel naast nummer 6 bestemd blijft voor een vrijstaande woning en 

wat hiervan de totale oppervlakte is. 



Zienswijze 9 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Belang van omwonenden 

In het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken wordt op geen enkele wijze ingegaan 

op de belangen van de omwonenden van het plangebied, terwijl zij direct met de consequenties 

worden geconfronteerd.   

 

2. Uitzicht 

Vanuit de wijk en het perceel van reclamant is er nu sprake van een groen uitzicht over de 

volkstuinen en het landbouwgebied. Bij uitvoering van het plan is daar geen sprake meer van, dan 

bestaat het uitzicht uit verharding, woningen en auto’s. Uit niets blijkt of en in hoeverre er sprake is 

van een goede stedenbouwkundige en landschappelijke invulling en een goede ruimtelijke ordening. 

 

3. Groen 

Reclamant vindt de mogelijkheden binnen de bestemming ‘Groen’ te ruim omdat daarin onder 

andere ook voet- en fietspaden, openbare nutsvoorzieningen, overige bouwwerken en dergelijke zijn 

toegestaan wat veel meer mogelijkheden biedt dan een groene invulling. Dergelijke onderdelen 

zouden binnen een groenbestemming van ondergeschikt belang moeten zijn en ook als zodanig in de 

regels verwerkt.  

 

4. Verkeer & lichthinder 

Volgens de toelichting en verbeelding vindt de ontsluiting plaats via onder andere de Kuperskamp. 

Hierdoor wordt reclamant geconfronteerd met bijvoorbeeld lichthinder van auto’s. Ook blijkt niet 

hoe een veilige aansluiting op de weg kan worden gerealiseerd.  

  



 Zienswijze 10 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Voorwaarden aangrenzende bebouwing 

Reclamant is voor nieuwbouw aan de Hemmelweg maar dan wel bebouwing die voldoet aan de 

kwaliteitseisen die ook in 2006/2007 werden gesteld aan de gezinnen die daar destijds hebben 

gebouwd. En die past bij de bebouwing in de wijk Diekink.  

 

2. Bebouwing & locatie 

De bebouwing die hier bedacht is (rijwoningen) past niet op deze plek en hoort niet thuis aan de rand 

van een dorp. Op deze plek horen vrijstaande huizen of huizen van twee onder één kap die in het 

beeld passen bij de bestaande bebouwing aan de Hemmelweg (nr. 2 en 4) en de wijk Diekink. 

Reclamant wijst daarbij op een lage goothoogte waarbij de overgang van het natuurlijk landschap 

geleidelijk overgaat naar de bebouwing. Reclamant vindt de voorgestelde woningtypen (aaneen 

gebouwd) en maatvoering compleet niet passen in het landschap. 

 

3. Andere locaties  

De gemeente heeft momenteel voldoende andere locaties om de aan de Hemmelweg bedachte 

huizen te bouwen. Die liggen op plekken waar al soortgelijke bouw is gerealiseerd en veel beter past, 

denk aan de locatie van de voormalige basisschool De Welp en de woonwijk De Esch.  

 

4. Marktwerking  

Reclamant geeft aan dat je de behoefte aan starterswoningen ook op een andere manier kan 

oplossen. Door hier vrijstaande woningen of twee onder één kap te bouwen en daar regels aan te 

hangen zodat nieuwbouwers de bestaande woning verkopen aan mensen op de kavelinschrijflijst 

krijg je een verschuiving in 3 á 4 prijsklassen waarbij ook starterswoningen vrijkomen.  

  



Zienswijze 11 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat het de gemeente gesierd had om al in het ontwerpbestemmingsplan 

‘Markelo’ een wijzigingsbevoegdheid op te nemen omdat het er nu alle schijn van heeft dat de 

gemeente omwonenden pas op het laatste moment wil betrekken. Dit geeft het gevoel dat een 

andere inrichting al niet meer mogelijk lijkt te zijn.  

 

2. Voorwaarden aangrenzende bebouwing 

In het nog niet zo verre verleden werd op de aangrenzende (bouw)percelen stedenbouwkundige 

randvoorwaarden verbonden. Die gingen onder andere over de hoogte en dakhelling van de 

bebouwing, bestaande uit 1 laag met kap. De direct naastgelegen kavel kent bijvoorbeeld een 

goothoogte van 4 meter en een nokhoogte van 8,5 meter. In het voorliggende plan is de goothoogte 

verhoogd naar 6,5 meter en de nokhoogte naar 10 meter, terwijl het plangebied ook nog eens hoger 

ligt. Daarnaast heeft reclamant bezwaar tegen de voorgevelrooilijn, deze moet volgens reclamant 

gelijk zijn aan de percelen aan de Hemmelweg 6 en 8. Een omgekeerde ruimtelijke invulling waarbij 

eerst tweekappers naast de Hemmelweg 8 worden gebouwd zou volgens reclamant beter zijn qua 

aansluiting op de bestaande vrijstaande woningen aan de Hemmelweg.  

 

3. Water  

Reclamant vreest wateroverlast omdat het plangebied veel hoger ligt dan de omliggende woningen.   

 

4. Verkeer 

Reclamant heeft bedenkingen bij de ontsluiting via de Weverskamp. Een betere oplossing zou zijn om 

het plangebied uitsluitend te laten ontsluiten via de Kuperskamp/Beusbergen omdat het 

hoogteverschil daar beter is op te vangen.  

 

5. Parkeren 

Het aantal parkeerplekken is niet voldoende. In hoeverre wordt geborgd dat er bij de tweekappers 

elk 2 parkeerplekken worden gerealiseerd op eigen terrein?  

 

6. Groen 

Reclamant zou graag zien dat de bestaande groene lijn vanuit de Nachtegaallaan lopende tussen de 

woningen aan de Weverskamp en langs het perceel Hemmelweg 8 behouden zou blijven. De open 

groene ruimte tussen de starterswoningen en tweekappers zou dan wel wat minder mogen.  

 

 



Zienswijze 12 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 
1. Beleid 

Reclamant ziet in Markelo heel geschikte locaties in de bebouwde kom beschikbaar voor 

starterswoningen en het valt op dat deze alternatieven in het plan niet worden besproken of 

afgewogen. Reclamant betwist bovendien of het plan wel voldoet aan het principe van zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebruik zoals dat is benoemd in de provinciale Omgevingsverordening.  

 

2. Ruimtelijke kwaliteit 

In de structuurvisie en landschapsvisie wordt het belang van een zorgvuldige omgang met de 

dorpsrand benadrukt. Reclamant citeert uit de structuurvisie ‘Aan de oost- en zuidzijde van het dorp 

is aandacht nodig voor versterking van de overgang tussen kern en landschap’. Zo er al woningen 

komen, is, aldus de structuurvisie ‘een zeer zorgvuldige inpassing noodzakelijk. Het bebouwen van de 

locatie is in feite in strijd met het landschapsbeleidsplan van de gemeente’. Een intensivering van 

bebouwing zoals nu wordt voorgesteld past daar niet bij. Als al bebouwing wordt overwogen dan zou 

deze van hetzelfde karakter en dichtheid moeten zijn: dus vrijstaande of half vrijstaande huizen 

gecombineerd met veel groen.  

 

3. Landschappelijke kwaliteit  

Het opofferen van stroken groen aan de dorpsrand is onverstandig. Het is van belang voor het 

behoud van flora- en fauna en past bij het landelijk karakter van Markelo. Reclamant ziet het plan als 

strijdig met de uitgangspunten van de landschapsvisie. Het is bovendien opmerkelijk dat die visie niet 

wordt benoemd en getoetst.  

 

4. Verkeersveiligheid  

Reclamant schrijft dat een toename van het verkeer dat gepaard gaat met 12 woningen totaal niet 

past bij de smalle en verkeersluwe straten Beusbergen en Weverskamp. Het gevolg is onveiligheid. 

Toegankelijkheid voor de hulpdiensten zal moeilijk zijn.   



Zienswijze 13 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Communicatie 

Reclamant merkt op dat in de brief met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst werd gesproken 

over starterswoningen en dat pas bij de inloopbijeenkomst bleek dat er ook 4 twee-aaneen 

gebouwde woningen werden gebouwd. De aanwezige ambtenaren noemden dit een 

“communicatiefoutje”. In de brief voor het ontwerpbestemmingsplan kwam vervolgens de term 

starterswoning niet meer voor, wordt het CPO-traject wel benoemd maar de doelgroep is 

verdwenen.  

 

2. Digitale beschikbaarheid 

Reclamant geeft aan dat er geen mogelijkheid bestond om het beeldkwaliteitsplan online te bekijken.  

 

3. Beleid 

Reclamant verwijst naar de gemeentelijke structuurvisie en vindt dat met dit plan slechts een klein 

deel van de beoogde woningbouw wordt gerealiseerd en geen enkele van de in de structuurvisie 

genoemde samenhangende uitdagingen (zoals de randweg) worden aangepakt. Daarbij worden de 

volgende plekken zomaar gepasseerd: 

• Woonwijk de Esch; 

• De A. ten Hovestraat; 

• De Keppels. 

Reclamant wijst er ook op dat de gemeente de taak heeft de energietransitie te bevorderen en te 

faciliteren.  

 

Vanuit het rijksbeleid stelt reclamant dat het plangebied groen betreft dat buiten het zogenaamde 

bestaand stedelijk gebied ligt. Reclamant wijst op het rijksbeleid dat de volgende criteria stelt aan het 

bouwen buiten stedelijk gebied: 

3. U dient aan te tonen dat er behoefte bestaat; 

4. U dient aan te tonen dat er elders binnen Markelo geen mogelijkheid bestaat om aan deze 

behoefte te voldoen.  

Het eerste punt staat voor reclamant niet ter discussie. Voor het tweede punt ziet reclamant 

helemaal geen motivering. Reclamant stelt daarom dat de conclusie dat het plan niet strijdig is met 

het rijksbeleid niet correct is omdat niet gemotiveerd wordt waarom de woningen niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Tot slot stelt reclamant ook dat de conclusie dat het 

plan in overeenstemming is met het provinciale beleid eveneens niet correct is.  

 

  



Zienswijze 14 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. De volkstuinen 

Reclamant begrijpt niet waarom er op het volkstuincomplex gebouwd moet worden als er in Markelo 

genoeg bouwkavels zijn. Dat de tuintjes er haveloos bij liggen komt ook door het 

ontmoedigingsbeleid van de gemeente. Reclamant zou graag zien dat de gemeente wat meer 

aandacht voor de natuur heeft, maak er bijvoorbeeld een mooi diervriendelijk parkje van met een 

bijenhotel.   

 

2. Bebouwing 

Reclamant vindt de tekening van het nieuwe bestemmingsplan een aanfluiting voor dit natuurgebied. 

 

3. Water  

Reclamant vreest wateroverlast omdat het plangebied veel hoger ligt dan de omliggende woningen.   

 

  



Zienswijze 15 

 
Deze zienswijze gaat in op de volgende punten:   
 

1. Bestemmingsplan Hemmelweg 6-8 uit 2015 

Eerder zijn bij het plan voor de bouwkavels aan de Hemmelweg 6-8 met de projectleider afspraken 

gemaakt over het planten van bomen n.a.v. de kap van 3 kastanjes en het inpoten van een houtwal 

naast de Hemmelweg 8 van ca. 6 meter breed. De betreffende houtwal is direct weer ingepoot. De 3 

andere bomen zijn nog niet ingepland. Dit laatste zou binnen 2 jaar gebeuren maar heeft inmiddels 

nog niet plaatsgevonden. Bovendien blijkt inmiddels dat de 3 kastanjes niet gekapt hadden hoeven te 

worden omdat de leidingen uiteindelijk aan de andere kant van de Hemmelweg zijn gelegd. 

Reclamant neemt aan dat de 3 bomen binnenkort herplant worden en de houtwal naast de 

Hemmelweg 8 blijft staan.   



B. Gemeentelijke reactie   
 

 

Belang van omwonenden 

Een reclamant stelt dat in het bestemmingsplan op geen enkele wijze wordt ingegaan op het belang 

van omwonenden van het plangebied, terwijl zij direct met de consequenties worden 

geconfronteerd. Het klopt dat dit niet letterlijk benoemd is in de toelichting op het bestemmingsplan. 

Het belang van omwonenden is echter wel meegenomen in de bredere belangenafweging in het 

kader van een goede ruimtelijke ordening.  In dit kader staat voor ons het behoud van een goed 

woon- en leefklimaat centraal. Een goed woon- en leefklimaat uit zich op verschillende vlakken. Denk 

daarbij aan de afwezigheid van milieuhinder (geluid, geur, stof, etc.), een goede stedenbouwkundige 

en landschappelijke inpassing, een goede en veilige verkeersafwikkeling, etc. Belangen van 

omwonenden en woningzoekenden kunnen ook van elkaar verschillen of zelfs tegenstrijdig zijn. Ons 

streven is om zowel voor woningzoekenden als voor bestaande omwonenden een optimaal plan te 

realiseren dat voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Niet aan alle individuele 

belangen kan tegemoet worden gekomen. Dit omdat het algemene belang prevaleert boven het 

individuele belang.  

 

 

Communicatie & procedure 

Voorafgaand aan de formele procedure (het bestemmingsplan) is op 10 februari 2020 van 16:00 tot 

18:30 een inloopbijeenkomst gehouden in het Beaufort in Markelo.  Dit om vanuit de gemeente de 

stedenbouwkundige voorkeursvariant te presenteren én met de buren daarover in gesprek te gaan. 

Voor de bijeenkomst is de keuze gemaakt om direct omwonenden van het plangebied uit te nodigen 

én een wijkbewoner die al eerder had aangegeven zich niet in de plannen te kunnen vinden. In totaal 

zijn er 36 brieven met uitnodigingen verstuurd. Daarnaast waren er tijdens de avond ook starters 

aanwezig, was de dorpsraad uitgenodigd en waren raadsleden op de hoogte gebracht. Zoals binnen 

de gemeente Hof van Twente gebruikelijk is, kan er op verzoek altijd een persoonlijk gesprek worden 

ingepland. Het initiatief hiertoe dient uit te gaan van degene die dit wenst.  

 

Uit ingekomen zienswijzen blijkt dat de communicatie over de inloopbijeenkomst en procedure beter 

had gekund. Dat is juist. Er is van gemeentewege geprobeerd om open en duidelijk te communiceren 

over het plan, maar helaas is inderdaad gebleken dat dit beter en duidelijker had gekund. Overigens 

doet dit juridisch niet af aan de totstandkoming van het vast te stellen plan. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 juli 2020 tot en met 19 augustus 2020 voor een periode 

van 6 weken ter inzage gelegen. Deze ter inzage legging is bedoeld om omwonenden en andere 

geïnteresseerden op de hoogte te brengen van het plan én om hen de mogelijkheid te geven om 

daarop te reageren. Onze insteek is daarom ook hier geweest om in alle openheid de procedure op 

te starten. Daarvoor zijn opnieuw alle direct omwonenden per brief geïnformeerd over de start van 

de procedure en de mogelijkheid om het plan in te zien. Conform de wettelijke vereisten is het plan 

ook gepubliceerd in het Hofweekblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Uit de 

binnengekomen reacties blijkt dat het gelukt is om omwonenden goed op de hoogte te brengen van 

de ter inzage legging én dat men ook in staat was om in deze periode van zes weken te reageren op 

het plan. Daarmee is het doel van de ter inzagelegging bereikt. Strikt formeel ligt de 

verantwoordelijkheid tot het kennis nemen van een ter inzage gelegd plan bij belangstellenden (dan 

wel bij hun eventuele zaakwaarnemers). 



 

 

(Digitale) beschikbaarheid plannen 

In zienswijzen is aangegeven dat er geen mogelijkheid bestond om het plan online te bekijken. Die 

mogelijkheid is er wel (geweest). Het plan is gepubliceerd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

waar het ontwerpbestemmingsplan staat onder het plannummer NL.IMRO.1735.MKHEMMELWEG-

OP10 en de plannaam Markelo, herziening Hemmelweg ong. Daarnaast zijn zowel het 

bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan ook via de gemeentelijke website in te zien als pdf.  

 

 

Afmetingen 

In zienswijzen is aangegeven dat sommige reclamanten nergens in het plan afmetingen tegenkomen. 

Die zijn er wel. Op de verbeelding (plankaart) staat aangegeven waar welke bestemming(en) en 

aanduiding(en) op de gronden liggen. Daaruit zijn zowel de locatie als de afmetingen van 

bijvoorbeeld de bouwvlakken af te leiden. De verbeelding moet in samenhang met de regels worden 

gelezen. In de regels staat waarvoor de gronden mogen worden gebruikt én bebouwd.  

 

 

Het CPO-traject met starters 

Vanuit de zienswijzen is een aantal vragen binnengekomen met betrekking tot het CPO-traject. CPO 

staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zo vragen reclamanten zich af of er geen sprake 

is van een voorkeursbehandeling, hoe prijzen worden bepaald en hoe de gemeente speculatie denkt 

te voorkomen.  

 

Hieronder wordt de ontstaansgeschiedenis van het CPO-project puntsgewijs weergegeven: 

• Rond de jaarwisseling van 2018 op 2019 is een algemene informatieavond gehouden in 

Markelo over jongerenhuisvesting. Deze informatieavond was georganiseerd door de 

gemeente, Viverion en de dorpsraad Markelo. Op deze informatieavond bleek er interesse te 

zijn in een CPO-project. Er is toen besloten om een aparte informatieavond in te plannen met 

betrekking tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.  

• In 2019 is er, in overleg met de dorpsraad, een informatieavond gehouden over wat 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap precies inhoud, wat zo’n woning ongeveer moet 

gaan kosten en er zijn praktijkvoorbeelden getoond. Degenen die aanwezig waren bij deze 

informatieavond zagen een CPO-project voor starters wel zitten in Markelo.  

• Vervolgens is er (weer in overleg met de Dorpsraad Markelo) breed 

geïnventariseerd/gevraagd wie er concrete interesse had in een CPO-project in Markelo. Dit 

is gevraagd via de gemeentelijke website, Maarkels nieuws en de website/facebook van de 

Dorpsraad.  

• Naar verloop van tijd hebben zich voldoende (8) starterts aangemeld om te proberen of er 

een project op gestart kon worden. Met deze groep is in een aantal groepssessies gesproken 

over wat er allemaal moet gebeuren (inschakelen begeleiding, inschakelen architect, 

financieringsmogelijkheden e.d.). 

Hierboven is de ontstaansgeschiedenis van het CPO-traject weergegeven. Directe aanleiding voor het 

traject is de behoefte aan koopwoningen onder starters in Markelo, waarbij er een groep zich heeft 

aangemeld die dit graag met CPO wil realiseren. Bij de kaveluitgifte hanteert de gemeente 

standaardprijzen. Deze prijzen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de verkoop van kavels 

geldt een zelfbewoningsplicht. Dat maakt kavelspeculatie niet mogelijk. 



 

Rijksbeleid – ladder voor duurzame verstedelijking 

Het is belangrijk dat (potentieel) leegstaande of (op termijn) onbruikbare gebouwen eerst een 

nieuwe toekomst krijgen. Dit is ook verankerd in zowel het landelijk, provinciaal als gemeentelijk 

beleid. Transformatie en herontwikkeling worden dan ingezet om verpaupering te voorkomen en om 

zuinig en zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan. Het landelijke beleidsinstrument waarin 

dit wordt geborgd is de ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de ladder). Dit is een 

motiveringsvereiste die als volgt is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening:   

 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 

bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 

ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien”. Onder een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling wordt op grond van dit besluit verstaan: de ontwikkeling of uitbreiding van 

een bedrijventerrein, een zeehaventerrein, een woningbouwlocatie, kantoren, een 

detailhandelsvoorziening of een andere stedelijke voorziening die voldoende substantieel is. 

Overeenkomstig jurisprudentie is het oprichten van meer dan 11 woningen een stedelijke 

ontwikkeling (vgl: ABRvS 25 maart 2020, NCLI:NL:RVS:2015:953) 

 

Bij het plan voor de Hemmelweg is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling omdat de 

woningbouwlocatie 12 woningen omvat. Daarom moet in het kader van de ladder worden 

beschreven wat de behoefte aan woningbouw is (1) en of sprake is van een ontwikkeling binnen of 

buiten bestaand gebied (2).  

 

Ad. 1 Afgelopen jaar is de ‘Woonvisie gemeente Hof van Twente 2021-2025’ tot stand gekomen. 

Deze woonvisie vormt de stip op de horizon voor wonen in de gemeente en geeft richting aan 

nieuwe ontwikkelingen. Als het gaat om behoefte aan nieuwe woningen valt op dat er sprake is van 

een toenemende krapte op de woningmarkt. Tot en met 2030 is er in de gemeente een 

woningbehoefte van ongeveer 675 tot 730 nieuwe woningen. De woningbehoefte in Hof van Twente 

is gebaseerd op de huishoudensprognose Primos 2020. Uitgaande van een evenwichtige verdeling 

van de bouwopgave onder alle kernen en het buitengebied, wordt op basis van Primos 2020 voor 

Markelo uitgegaan van 85-90 nieuwe woningen. Dit aantal is niet in beton gegoten, maar moet 

vooral als richtinggevend gezien worden. Er wordt namelijk daarnaast rekening gehouden met een 

aanvullende woningvraag. De aanvullende vraag komt voort uit de tendens dat er de laatste jaren 

meer huishoudens uit andere gemeenten zich in Hof van Twente vestigen én een latente lokale 

inhaalvraag door de achterblijvende woningbouw van de laatste jaren in Markelo. De 

woningbehoefte varieert in de loop der tijd. Daarom monitoren we de behoefte regelmatig zodat 

we ons steeds op de meest actuele gegevens baseren. De kwantitatieve behoefte aan de beoogde 

woningen is er. In kwalitatieve zin wil de gemeente passende huisvesting kunnen bieden voor alle 

doelgroepen in verschillende levensfasen en met diverse woonwensen. Uit woontafels met jongeren 

blijkt dat zij moeite hebben om een betaalbare, geschikte starterwoning te vinden. De prijzen zijn 

hoog en het beschikbare aanbod is beperkt door gebrek aan doorstroming en weinig nieuwe 

(betaalbare) toevoegingen. Daarom is er bij het plan aan de Hemmelweg voor gekozen om voor deze 

doelgroep 8 rijwoningen te realiseren. Met deze rijwoningen worden er betaalbare koopwoningen 

aan het aanbod in Markelo toegevoegd. Daarnaast komen er 4 tweekappers, wat de doorstroming 

uit bestaande woningen ten goede kan komen. Geconcludeerd wordt dat het plan voorziet in een 

actuele woningbehoefte in Markelo.  



Ad. 2  Bestaand stedelijk gebied is in het Besluit ruimtelijke ordening gedefinieerd als: “bestaand 

stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, 

stedelijk groen en infrastructuur”. De gronden van het plangebied zijn in het geldende 

bestemmingsplan ‘Markelo-Oost’ (onherroepelijk 17 januari 2008) bestemd als ‘Groene ruimte’ met 

de aanduiding ‘volkstuinen’ en mogen bebouwd worden met bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

De gronden van het plangebied liggen aan de rand van de wijk en zijn in gebruik als volkstuinen en 

deels als stedelijk uitloopgebied. Ruimtelijk grenst de locatie aan de nieuwe woningen aan de 

Hemmelweg (bouwkavel nr. 8) en aan de woningen aan de straten Beusbergen en Kuperskamp.  Het 

gebruik van het volkstuinencomplex is - gelet op de ligging - in belangrijke mate verweven met de 

bewoning van het stedelijk gebied. Met het oog op de geldende bestemming, de ligging in de wijk én 

het feitelijk gebruik van het plangebied als volkstuinen is er sprake van stedelijk groen en daarmee 

bestaand stedelijk gebied. Het plan voorziet in een behoefte én ligt in bestaand stedelijk gebied 

waarmee wordt voldaan aan de ladder voor duurzame ontwikkeling.  

 

Aanvullend wordt opgemerkt dat er slechts enkele inbreidingslocaties beschikbaar zijn of op korte 

termijn beschikbaar komen voor woningbouw. Voor voormalige basisschool De Welp is een plan voor 

woningbouw in voorbereiding. Deze zal door de omvang en ligging slechts in een zeer beperkt deel 

van de woningbouwbehoefte voor Markelo kunnen voorzien. De voormalige bibliotheek is geen 

gemeentelijk eigendom, maar komt wel in aanmerking voor transformatie. Ook daar geldt dat het 

door de omvang en ligging om zeer beperkte aantallen zal gaan. De conclusie is dat de beschikbare 

inbreidingslocaties samen niet voldoende mogelijkheden bieden om te voorzien in de 

woningbouwbehoefte, zeker niet als het gaat om grondgebonden woningen. Daarom is het nodig 

ook te kijken naar onbebouwde percelen, zowel in bestaand bebouwd gebied als daarbuiten.  

 

In zienswijzen wordt ook verwezen naar de locaties De Esch, de A. ten Hovestraat en De Keppels. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat deze locaties ook onbebouwd zijn en de locatie De Esch 

geen deel uitmaakt van het bestaand stedelijk gebied . Voor De Keppels vindt een nader onderzoek 

plaats om te bepalen of er vanuit bedrijven & milieuzonering sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening indien woningen worden gebouwd. Voor De Esch (inmiddels Markelo-Noord) is een 

woningbouwplan in voorbereiding. Voor de A. ten Hovestraat is afgezien van het plan om daar 

woningbouw te realiseren.  

 

 

Provinciaal beleid  – zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Het provinciaal beleid geeft met het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik een nadere 

invulling van de landelijke ladder voor duurzame verstedelijking. Concreet wordt daarmee ingezet op 

inbreiding (in de kern) voor uitbreiding (in het buitengebied). Het artikel (2.1.3 uit de provinciale 

Omgevingsverordening Overijssel) luidt als volgt: 

 

“Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag 

door bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 

• dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande 

bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te 

maken is door herstructurering en/of transformatie; 

• dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied 

optimaal zijn benut”.  

 



Eerst moet dus bekeken worden of de locatie Hemmelweg wel/niet tot het bestaande bebouwd 

gebied wordt gerekend. Het bestaand bebouwd gebied is door de provincie gedefinieerd als:  “de 

gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van 

geldende bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de 

provinciale diensten daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het 

vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro”. Onder stedelijke functies wordt verstaan: “functies van 

steden en dorpen zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel, horeca, maatschappelijke, educatieve, 

culturele en religieuze voorzieningen met de bijbehorende infrastructuur, stedelijk water en stedelijk 

groen”. De provincie Overijssel kiest voor een verbale aanduiding van het bestaand bebouwd gebied 

en geeft die niet zelf op kaart aan. Daarmee wordt ruimte geboden voor lokaal maatwerk. Het is aan  

de gemeenten om – binnen de geven bandbreedte – gemotiveerd aan te geven of een 

(stadsrand)gebied wordt beschouwd als stedelijke omgeving dan wel als groene omgeving.  

 

Het plangebied aan de Hemmelweg maakt zowel planologisch als feitelijk deel uit van het bestaand 

bebouwd gebied (stedelijk groen / volkstuinen) in Markelo en niet van het buitengebied. Dit omdat 

het plangebied aan de rand van de wijk ligt en in gebruik is als volkstuinen en deels als stedelijk 

uitloopgebied. Ruimtelijk grenst de locatie aan de nieuwe woningen aan de Hemmelweg (bouwkavel 

nr. 8) en aan de woningen aan de straten Beusbergen en Kuperskamp.  Het gebruik van het 

volkstuinencomplex is - gelet op de ligging - in belangrijke mate verweven met de bewoning van het 

stedelijk gebied. Bovendien maken de gronden met de bestemming ‘Groene ruimte’ en de 

aanduiding ‘volkstuinen’ ook planologisch deel uit van de kern. Het plan om hier woningen te 

bouwen voldoet daarmee aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een kennisgeving van de ter inzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan ook aan de provincie Overijssel is verzonden. In haar reactie van 22 juli 

2020 geeft de provincie aan dat het plan in het provinciaal ruimtelijk beleid past. 

 

 

Gemeentelijk beleid  

In zienswijzen wordt gewezen op het gemeentelijke beleid zoals beschreven in de Structuurvisie 

Markelo uit 2010. Daarbij wordt vooral aangegeven dat het plan aan de Hemmelweg slechts in een 

klein deel van de woningbehoefte voorziet en er voldoende alternatieve locaties in Markelo 

beschikbaar zijn.  

 

Het plangebied aan de Hemmelweg staat op de visiekaart aangegeven als ‘zoeklocatie wonen langere 

termijn’. Bovendien wordt het plangebied onder de kop ‘Volkstuinen Hemmelweg’ vermeld bij het 

overzicht van mogelijke bouwlocaties. Daarmee past het woningbouwplan in de gemeentelijke 

structuurvisie.  

 

In de structuurvisie wordt ook aangegeven dat het accent wordt gelegd op inbreidingslocaties. Dat 

het accent de laatste jaren op inbreidingslocaties lag is ook terug te zien bij de gerealiseerde 

projecten. Sinds het vaststellen van de structuurvisie op 9-2-2010 zijn verschillende 

inbreidingslocaties ontwikkeld. Voorbeelden zijn het plan bij garage Smale aan de Herikeresweg met 

28 woningen, het plan Kistemaker met 14 woningen, het plan voor 17 zorgappartementen aan het 

Burgemeester Beaufortplein 5, de Rijssenseweg 1 met 3 woningen, de Roosdomweg 6-8 met 3 

woningen en het plan bij het voormalige Countus kantoor met 26 appartementen. Op dit moment 

zijn in Markelo echter onvoldoende transformatie en/of herontwikkelingslocaties beschikbaar om te 



voorzien in de woningbehoefte als waarin voorliggend bestemmingsplan voorziet. Vandaar de keuze 

om de woningbouwlocatie aan de Hemmelweg te gaan ontwikkelen.  

 

Het landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen & Hof van Twente (hierna: LOP) bevat een 

samenhangende visie op landschapskwaliteit en geeft bouwstenen en inrichtingsprincipes voor 

landschapsontwikkeling. De visie richt zich op het landelijk gebied, maar de overgang van kernen 

naar het buitengebied maakt ook deel uit van de visie. In het LOP staat dat sommige randen een 

betere aansluiting of inpassing in het landschap verdienen. Bij de planvorming voor het 

woningbouwplan aan de Hemmelweg is van begin af aan rekening gehouden met een goede 

landschappelijke inpassing door met de kavels buiten de kroonprojectie te blijven van de bestaande 

hoog opgaande groenstructuur langs de Hulpe. Ook wordt deze structuur als zodanig planologisch 

vastgelegd door deze als ‘Groen’ te bestemmen.  

 

 

De volkstuinen 

Zoals in zienswijzen wordt aangehaald hebben de volkstuinen waarde in de vorm van sociale 

contacten en het kweken van eigen groenten en/of bloemen. Tegelijkertijd leent de locatie zich door 

de ligging aan de rand van de wijk in een stedelijk uitloopgebied goed voor de beoogde 

woningbouwontwikkeling. Gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in Markelo wordt 

woningbouw op deze plek belangrijker geacht dan het behoud van de aanwezige volkstuinen. Dit 

komt ook overeen met het beleid uit de hiervoor beschreven structuurvisie Markelo.  

 

 

De bestemming ‘Groen’ 

Een reclamant merkt op dat de mogelijkheden in de bestemming ‘Groen’ van het 

ontwerpbestemmingsplan te ruim zijn. Zo worden er ook onbeperkt voet- en fietspaden, 

toegangspaden, speelvoorzieningen, et cetera toegelaten. Binnen een groenvoorziening zouden 

dergelijke elementen van ondergeschikt belang moeten zijn. Wij delen dit standpunt en passen de 

regels hierop aan. Dit leidt ertoe dat binnen de bestemming ‘Groen” de bestemming omschrijving als 

volgt komt te luiden:  

 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 

a. groenvoorzieningen; 

b. water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

met daaraan ondergeschikt; 

c. voet- en fietspaden; 

d. toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen; 

e. speelvoorzieningen; 

f. openbare nutsvoorzieningen; 

g. verblijfsdoeleinden; 

h. dagrecreatief medegebruik; 

i. parkeervoorzieningen. 

 

 

Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing  

Bij het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de landschappelijke inpassing van de 

woningen in de omgeving. De bestaande hoog opgaande groenstructuur is daarbij zoveel mogelijk in 



stand gelaten. De bomenrij langs het zandpad aan De Hulpe, inclusief kroonprojectie, aan de 

zuidoostzijde van het plangebied wordt bestemd als ‘Groen’ en blijft behouden. Hierdoor blijft er een 

hoog opgaande groene overgang bestaan tussen het plangebied en het buitengebied van Markelo 

waardoor de overgang tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied wordt verzacht.  

 

Ook tussen de nieuwbouwlocatie en de bestaande woningen aan de Kuperskamp/Beusbergen wordt 

de hoog opgaande groenstructuur zoveel mogelijk intact gelaten. Om te kunnen komen tot een 

tweezijdige ontsluiting van het plan moet er een doorgang worden gemaakt door de groenstructuur 

richting de Kuperskamp aan de noordwestzijde van het plangebied. Een tweezijdige ontsluiting is 

noodzakelijk in verband met de bereikbaarheid voor veiligheidsdiensten en de vuilniswagen. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan ligt de bouwstrook met nieuwbouwwoningen direct tegen de 

bestaande nog uit te geven kavel aan de Hemmelweg 8. Naar aanleiding van de ingekomen 

zienswijzen is dit gewijzigd en wordt hier een groenstrook van 6 meter breed opgenomen. Hierdoor 

wordt niet alleen de afstand tussen de nieuw te bouwen woningen en de betreffende kavel vergroot 

maar fungeert deze groenstrook als  een groene verbinding tussen het groen in de bebouwde kom en 

het buitengebied.    

 

Het plangebied maakt deel uit van de wijk Beusbergen. Deze wijk kent verschillende woningtypen, 

waaronder ook rijwoningen en tweekappers, ook direct grenzend aan het plangebied. De mening van 

sommige reclamanten dat het plangebied zich enkel leent voor vrijstaande woningen of tweekappers 

op ruime kavels delen wij niet. Wel delen we het standpunt dat het plan meer kan aansluiten op de 

maatvoering van kavels/woningen aan de Hemmelweg ten noordoosten van het plangebied. Dit leidt 

ertoe dat het stedenbouwkundig plan en de verbeelding van het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

In de eerste plaats zal er naast de nog uit te geven vrijstaande bouwkavel aan de Hemmelweg 8 eerst 

een tweekapper worden gesitueerd om een rustigere overgang van vrijstaande kavels naar kavels 

met rijwoningen te realiseren. In de tweede plaats zal de maatvoering voor de woningen naar 

beneden worden bijgesteld tot een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale nokhoogte 

van 10 meter. Hieronder staan zowel het oude als het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp 

weergegeven. Aanvullend is ook het schetsontwerp van de mogelijke starterswoningen weergegeven 

ter illustratie.   

 

  
1. Schets t.b.v. ontwerp bestemmingsplan       2. Schets t.b.v. vast te stellen bestemmingsplan 



 
3. Ontwerp voor rijwoningen aan de Hemmelweg te Markelo (Ton Kuipers ontwerp, 2 oktober 2021) 

 

 

Uitzicht 

Een reclamant stelt dat er op geen enkele wijze rekening is gehouden met de aantasting van uitzicht. 

Op dit moment is er vanaf de omliggende straten sprake van een groen uitzicht over de volkstuinen 

en het achterliggende buitengebied.  Er is  rekening gehouden met uitzicht vanaf de bestaande 

woonpercelen. Daarom is het plangebied landschappelijk ingepast in de omgeving. Dit is gedaan door 

de aanwezige groenstructuur zoveel mogelijk in stand te laten als groene buffer tussen de bestaande 

straten en de nieuwe woningen en deze als zodanig te bestemmen. Voorts is ook rekening gehouden 

met zichtlijnen vanaf de bestaande woningen naar het achterliggende buitengebied. Overigens 

kunnen er op grond van jurisprudentie geen rechten worden ontleend aan een vrij uitzicht. 

 

 

Lichthinder 

Een reclamant vreest direct te worden geconfronteerd met lichthinder doordat de nieuwe ontsluiting 

in de directe omgeving van bestaande woningen plaatsvindt. Geen van de nieuwe uitwegen komt 

echter direct op de voorgevel van een bestaande woning uit. Bij beide nieuwe wegen wordt een 

bestaande weg rechtdoor getrokken. Als een auto of fiets de bocht neemt, kan er daardoor wel 

sprake zijn van extra licht op de gevel van één of meer woningen, maar dat zal dan slechts 

kortstondig zijn. Gezien het feit dat er slechts een beperkte verkeerstoename te verwachten is, te 

weten 92 verkeersbewegingen per dag, de afstand tussen de woningen en de weg minimaal 7 meter 

bedraagt én er sprake is van een bestaande woonwijk waar vaker lichten van auto’s en fietsen op de 

gevels schijnen, wordt niet verwacht dat het inschijnen van (kop)lampen zich in die mate zal 

voordoen dat dit als een onevenredig gevolg van dit pan moet worden beschouwd.  

 

 

Geluid 

Sommige reclamanten vrezen geluidsoverlast ten gevolge van warmtepompen. De geluidsnormen 

met betrekking tot warmtepompen zijn op 1 april 2021 aangescherpt door de landelijke overheid. 

Een warmtepomp mag nu maximaal 40 decibel produceren bij omwonenden. Wanneer de 

warmtepomp deze grenswaarde overstijgt, dient de warmtepomp geïsoleerd en/of anders 

gesitueerd te worden. Gelet op de afstand tussen de bestaande woonbestemmingen en de nieuwe 

woonbestemmingsplan op grond van dit plan, te weten minimaal 24 meter, is het aannemelijk dat 

ruimschoots kan worden voldaan aan de maximaal toegestane belasting van 40 decibel.  

 

 



Flora- en fauna / natuur 

Sommige reclamanten vragen zich af of er wel is gekeken naar beschermde dier- en plantsoorten die 

in het gebied zouden kunnen voorkomen. Dat is wel het geval. In de bijlagen van het 

bestemmingsplan is de ‘QuickScan natuurwaardenonderzoek Hemmelweg te Markelo’ (d.d. 4-5-

2020)  opgenomen. Met deze quickscan is onderzoek verricht 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. Uit de quickscan blijken geen belemmeringen voor de 

uitvoering van het plan.  

 

 

Water  

Sommige reclamanten vrezen wateroverlast omdat het plangebied hoger ligt dan de bestaande 

woningen en er met de woningen, tuinen en straat meer verharding wordt toegevoegd. In het kader 

van de planvorming is een watertoets doorlopen welke is opgenomen in de toelichting van het 

bestemmingsplan. Naar aanleiding van de ingekomen zorgen van reclamanten is door de 

deskundigen nogmaals gekeken naar de waterparagraaf. Hiertoe is een memo opgesteld en 

afgestemd met het waterschap. Op 22 december 2021 heeft het waterschap Rijn en IJssel laten 

weten in te stemmen met de insteek zoals verwoord in de memo. De memo zal als bijlage worden 

opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan en de tekst in de waterparagraaf zal hierop 

worden aangepast.  

 

 

PFAS 

Een reclamant vraagt hoe het zit met PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) in de bodem. In de bijlagen 

van het bestemmingsplan is een bodemonderzoek opgenomen (d.d. 9-4-2020). In het 

bodemonderzoek is ook de aanwezigheid van PFAS geanalyseerd. Uit de resultaten is gebleken dat er 

geen sprake is van ernstig vervuilde grond. De aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit levert 

geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling tot woningbouw. 

 

 

Stikstof  

Bij de planvorming zijn de gevolgen van het plan op het gebied van stikstofuitstoot beoordeeld. In 

bijlage 4 van de toelichting van het bestemmingsplan is een stikstofberekening opgenomen (Ad 

Fontem Juridisch Bouwadvies BV, 13-5-2020). Daaruit blijkt dat bij zowel de aanleg- als gebruiksfase 

de emissie niet hoger ligt dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de aanleg- 

en gebruiksfase, vindt er dan ook géén meetbare verhoging van de depositie NOx plaats in Natura 

2000-gebieden als gevolg van de bouw en het gebruik van de beoogde ontwikkeling. Naar aanleiding 

van de ingekomen reactie is nogmaals gekeken naar de uitgangspunten van het onderzoek.  

 

Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van 

deze wet is de vrijstelling voor bouw-, sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de 

bouwvrijstelling. Dit betekent dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de 

gebruiksfase een rol speelt. Bij voorliggend plan betekent dit dat beoordeeld moet worden wat de 

gevolgen op het gebied van Stikstofuitstoot zijn door de ingebruikname van de nieuwe woningen. 

Daarom is een actualisatie uitgevoerd van bijlage 4 bij de toelichting (Stikstofdepositie). Hieruit volgt 

wederom dat het plan niet leidt tot een meetbare depositie van stikstof in een Natura-2000 gebied 

dat gevoelig is voor stikstof.  



Verkeer  

In de toelichting op het bestemmingsplan staat beschreven dat de totale verkeersgeneratie als 

gevolg van de realisatie van de 12 woningen 92 verkeersbewegingen per dag bedraagt. Het plan 

wordt aan twee zijden ontsloten via de straten Kuperskamp en Weverskamp. Deze maken deel uit 

van de bestaande woonwijk en kennen een 30 km/h-regime. De straten zijn daar ook op ingericht en 

voorzien van trottoirs voor voetgangers. De verkeersbewegingen kunnen, gelet op de functie en 

inrichting van de bestaande wegen alsmede het aantal bewegingen, eenvoudig via deze wegen 

worden afgewikkeld.  

 

Uit de reacties wordt niet duidelijk waarom er wordt gevreesd voor de veiligheid van spelende 

kinderen. Aangenomen wordt dat reclamanten doelen op het toenemende aantal 

verkeersbewegingen in de directe nabijheid van de speeltuin. In dit kader het volgende. 

De speeltuin ligt op ruim 25 meter ten noordwesten van de nieuwe ontsluitingsweg, ingeklemd 

tussen de straten Kuperskamp/Beusbergen.  Deze straten worden gebruikt als wijkontsluitingswegen 

en kennen een 30 km/h-regime. Zoals vorenstaand is aangegeven is de verkeerstoename marginaal 

en gaat deze op in het heersende verkeersbeeld. Er is in de huidige en nieuwe situatie geen sprake 

van een verkeersonveilige situatie. Het is een woonwijk waar weggebruikers hun gedragen op 

medegebruikers (waaronder spelende kinderen) moeten aanpassen. 

 

De nieuwe ontsluitingsweg die aansluit op de Kuperskamp ligt niet aan zijde van de ingang van de 

speeltuin maar aan de andere zijde. De route van- en naar de nieuwe woningen loopt daarmee niet 

langs de ingang van de speeltuin. Een deel van het verkeer zal langs één zijde van de speeltuin rijden, 

de zuidoostzijde welke is afgesloten met een biels en groen. De toename is dermate beperkt dat er 

daardoor geen verkeersonveilige situatie ontstaat. Voor het verkeer dat van- of naar de nieuwe 

woningen rijdt gelden immers dezelfde regels als het verkeer dat nu al naar de bestaande woningen 

rijdt. De hoeveelheid verkeer is en blijft acceptabel voor een woonstraat. 

 

De suggestie om een doodlopende weg te realiseren in plaats van een tweezijdige ontsluiting wordt 

niet overgenomen. Naast een eerste weg (voorkeursroute) moet voor de veiligheidsdiensten een 

willekeurig adres vanaf een doorgaande verkeersader in principe via een tweede onafhankelijke 

route bereikbaar zijn. Dit is noodzakelijk, omdat niet gegarandeerd kan worden dat de voor de hand 

liggende route altijd bruikbaar is. Wegwerkzaamheden, opstoppingen, fout geparkeerde voertuigen 

en dergelijke kunnen een goede bereikbaarheid in de weg staan. Daarnaast is ook met het oog op de 

vuilnisophaaldiensten een doorgaande route wenselijk.  

 

De route langs de begraafplaats (Hemmelweg) zien wij niet als een goed alternatief en is ook niet 

geschikt te maken vanwege het smalle profiel. De Hemmelweg is ca. 3 meter breed, zonder 

uitwijkingsmogelijkheden voor passerende voertuigen, fietsers of wandelaars. Er ligt bovendien ook 

geen trottoir voor voetgangers langs deze weg. Daarentegen zijn zowel de straten Kuperskamp als 

Weverskamp ca. 4,5 meter breed zodat voertuigen/fietsers elkaar kunnen passeren én met een 

trottoir voor voetgangers. Daarom is gekozen voor de meest verkeersveilige en optimale ontsluiting 

via de Kuperskamp en Weverskamp.  

 

 

Bouwverkeer 

Een reclamant heeft twijfels over de route voor het bouwverkeer zoals dat in bijlage 4 

‘Stikstofdepositie’ stond weergegeven. De betreffende route loopt vanaf de Goorseweg via de 

Nachtegaallaan, Weverskamp en Kuperskamp naar het plangebied en kent meerdere bochten. 



Reclamant ziet als meest gunstige alternatieve route de volgende : Goorseweg, Hemmelweg (langs 

begraafplaats en nieuwe woningen aan de Hemmelweg.  

 

De route zoals opgenomen in de bijlage ‘Stikstofdepositie’ is door de vele bochten niet de optimale 

route voor bouwverkeer. De route voor bouwverkeer is momenteel nog niet bepaald. Tegelijkertijd is 

vanuit de realisatie van zowel de woningen aan de Hemmelweg 2 en 4 (destijds gedeeltelijk via de 

Hemmelweg, gedeeltelijk via de Weverskamp) als de woning aan de Hemmelweg 6 (via de 

Weverskamp) bekend dat deze locaties bereikbaar waren voor bouwverkeer. Deze locaties liggen in 

het verlengde van het plangebied. De bereikbaarheid van het plangebied voor bouwverkeer vormt 

geen belemmering voor de haalbaarheid van het plan.  

 

 

Parkeren 

Een reclamant merkt op dat het aantal parkeerplaatsen niet voldoende is en vraagt zich af hoe dit 

wordt geborgd. Zoals staat vermeld in de toelichting wordt aangesloten bij de geldende 

parkeernormen in de gemeente Hof van Twente. Ten aanzien van de parkeerbehoefte voor twee-

onder-een-kapwoningen geldt een norm van 2,2 parkeerplaatsen per woning. Voor de 

parkeerbehoefte van de rijwoningen geldt een norm van 2 parkeerplaatsen per woning. De totale 

parkeerbehoefte van het plan bedraagt 25 parkeerplaatsen. In artikel 8 (overige regels) van de regels 

is geborgd dat er voldoende parkeerplaatsen moeten worden aangebracht. Dit wordt getoetst op het 

moment dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen is aangevraagd. Feitelijk is daar 

ook voldoende ruimte in het plangebied voor aanwezig, zie ook de stedenbouwkundige schets, zodat 

dit geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



C. Ambtshalve aanpassingen en aanpassingen n.a.v. de zienswijzen 

  

De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:   

 

Verbeelding:  

- De verbeelding wordt aangepast op basis van het gewijzigde stedenbouwkundig plan.  

- De maatvoering op de verbeelding wordt aangepast naar een maximale goothoogte van 3,5 

meter en een maximale bouwhoogte van 10 meter.  

 

Regels:  

- Van artikel 3 Groen wordt de bestemmingsomschrijving gewijzigd in: 

 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 

j. groenvoorzieningen; 

k. water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

met daaraan ondergeschikt; 

l. voet- en fietspaden; 

m. toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen; 

n. speelvoorzieningen; 

o. openbare nutsvoorzieningen; 

p. verblijfsdoeleinden; 

q. dagrecreatief medegebruik; 

r. parkeervoorzieningen. 

 

- Artikel 8 onder e wordt qua opbouw artikel 8 onder d, lid 3. 

 

Toelichting: 

- De tekst in de toelichting wordt aangepast op basis van het gewijzigde plan en actuele 

beleidsstukken.  

- Bijlage 4 bij de toelichting (Stikstofdepositie) wordt geactualiseerd.  

- Aan de bijlagen wordt de aangepaste waterparagraaf toegevoegd 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong." met identificatienummer 
NL.IMRO.1735.MKHEMMELWEG-VS10 van de gemeente Hof van Twente;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen;

1.3  aanduiding

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

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, 
adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, alsmede 
nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren, 
verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, hondentrimsalons, kinderopvang, 
pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het woonmilieu vergelijkbare 
activiteiten en met uitzondering van detailhandel en webwinkels, maar inclusief 
internetverkoop, dat in (bijgebouwen bij) de woning wordt uitgeoefend;

1.6  achtererf

het deel van het bouwperceel dat is gelegen achter de bouwstrook;

1.7  bebouwing

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

1.8  bebouwingspercentage

een in het plan aangeduid percentage, dat de grootte van het in de regels aangegeven 
bouwvlak of erf aangeeft dat ten hoogste mag worden bebouwd;

1.9  bed & breakfast

een kleinschalige overnachtingaccommodatie bestaande uit maximaal vier bedden, 
gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en kortdurend verblijf in de 
bestaande en legale woning in combinatie met het serveren van ontbijt, waarbij de 
gezamenlijke oppervlakte ten behoeve van bed & breakfast maximaal 50 m2 mag zijn;
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1.10  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, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.11  bestaand en legaal

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van inwerkingtreding van het plan 
bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van 
inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

bij gebruik: het gebruik dat op het moment van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan bestaat en in overeenstemming is met het voorheen geldende 
planologische regime, waarbij geldt dat voor zover het gebruik betrekking heeft op 
nevenactiviteiten, deze nevenactiviteiten mogen worden uitgeoefend in de vorm en 
omvang zoals toegestaan op grond van het voorheen geldend planologisch regime;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de 
aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.15  bouwen

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

1.16  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwlaag

het geheel van op gelijke of nagenoeg gelijke vloerhoogte gelegen ruimten in een 
gebouw, uitgezonderd kelders;

1.18  bouwperceel

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

1.19  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.20  bouwstrook

het maatvoeringsvlak op het bouwperceel dat grenst aan de voorgevelbouwgrens;
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1.21  bouwvlak

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

1.22  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond;

1.23  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter 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, met inbegrip van uitsluitend afhaalmaaltijden en de bereiding daarvan;

1.24  dienstverlening

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten 
aan derden, met of zonder rechtstreeks contact met het publiek en ondergeschikte 
detailhandel;

1.25  erf

de door kadastrale grenzen dan wel door herkenbare andere perceelsbegrenzing 
afgebakende gronden, die direct zijn gelegen bij een gebouw met een zelfde 
bestemming;

1.26  erker

een ondergeschikte uitbouw aan een gebouw met een beperkte omvang waardoor het 
aanzicht niet wezenlijk wordt beïnvloed;

1.27  gebouw

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

1.28  Gebruik

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

1.29  hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien 
meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming 
het belangrijkst is;

1.30  ondergrondse bouwwerken

bouwwerken die zich onder het peil bevinden;

1.31  openbare ruimte

rijwegen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen en speelvoorzieningen;
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1.32  overig bouwwerk

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

1.33  overkapping

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts 
gedeeltelijk met wanden is omgeven (hieronder mede begrepen carports). Een 
overkapping is geen overig bouwwerk;

1.34  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en 
afsluitbaar is;

1.35  seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen 
van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk 
geval verstaan: een seksbioscoop, een sekstheater, een parenclub of een 
prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet 
in combinatie met elkaar;

1.36  terugliggende bouwlaag

de bouwlaag, terugliggend ten opzichte van één of meer gevels van de woning;

1.37  voorgevelbouwgrens

het naar de weg gekeerde deel van de bouwgrens, voorzover niet in de verbeelding 
aangegeven als gevellijn;

1.38  voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn die de voorgevels van gebouwen en indien (nog) geen gebouwen 
aanwezig zijn, de voorgevelbouwgrenzen verbindt;

1.39  woning

een complex van ruimten, als een zelfstandig gedeelte van een gebouw, uitsluitend 
bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, al dan niet in combinatie 
met een aan huis verbonden beroep of bedrijf;

1.40  woonoppervlak

zowel de oppervlakte van de woning zelf als de bij de woning begrepen (bij)gebouwen;

1.41  zijerf

het deel of de delen van de bouwstrook dat is of die zijn gelegen tussen de bouwgrens 
en de zijdelingse bouwperceelgrens.
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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 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.

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.4  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.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

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

2.6  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

Vanaf de zijdelingse grens van een bouwperceel tot enig punt van een gebouw.

2.7  peil

1. voor een bouwwerk in een bouwvlak, waar het peil ter plaatse is aangeduid: het 
niveau van 15 cm tot 35 cm boven de hoogte van de bij deze aanduiding gelegen 
aansluitende bestaande;

2. Indien ter plaatse geen aanduiding in een bouwvlak is aangegeven: het niveau van 
15 cm tot 35 cm boven de hoogte van de aansluitende bestaande openbare ruimte, 
dan wel de bestaande afwijking tot de mate waarin een bouwwerk van het in de 
aanhef genoemde niveau afwijkt;

2.8  ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde over het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, 
balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- dan wel 
bestemmingsgrens met maximaal 1 m wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;

met daaraan ondergeschikt:
c. voet- en fietspaden;
d. toegangspaden en inritten naar omliggende bestemmingen;
e. speelvoorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. verblijfsdoeleinden;
h. dagrecreatief medegebruik;
i. parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Groen' is aan een aantal regels 
gebonden.

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

3.2.2  Overige bouwwerken

De bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 3 m.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 3.2.2 voor het toestaan 
van een bouwhoogte van maximaal 6 m.

3.3.2  Toetsingcriteria

Een omgevingsvergunning kan alleen worden verleend indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. het bebouwingsbeeld;
c. de verkeersveiligheid;
d. ruimtelijke kwaliteit.
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Artikel 4  Woongebied - 1

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, waaronder ook het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep valt en 

een bed & breakfast-voorziening;
b. groenvoorzieningen;
c. speelvoorzieningen;
d. water, afvoer van water, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;
e. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
f. parkeervoorzieningen;
g. openbare nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Woongebied - 1' is aan een aantal 
regels gebonden.

4.2.1  Gebouwen ten behoeve van het wonen
a. de gebouwen en overkappingen worden gebouwd binnen het bouwvlak, waarbij voor 

de voorgevelbouwgrens van een op de begane grond gelegen woning een erker is 
toegestaan, mits:
1. de bouwdiepte maximaal 1,2 m bedraagt;
2. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt;
3. de breedte maximaal 60% bedraagt van de voorgevelbreedte van het gebouw 

waartoe hij behoort;
4. de afstand tot aan de weg gelegen bouwperceelgrens minimaal 3,5 m 

bedraagt;
b. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' wordt de voorgevel van de woningen in of 

maximaal 2 m achter de aangeduide 'gevellijn' gebouwd;
c. het aantal woningen bedraagt maximaal het aantal zoals ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
d. de woningen worden twee aaneen en/of aaneen gebouwd, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' uitsluitend twee aaneen gebouwde 
woningen zijn toegestaan.

e. de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal zoals ter plaatse van de aanduiding 
'maximum goothoogte (m), 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;

f. de dakhelling van de hoofdbouw bedraagt minimaal 40 graden;
g. het bebouwingspercentage van het erf bedraagt maximaal het ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven percentage, 
waarvan de bebouwde oppervlakte van het achtererf maximaal 150 m2 bedraagt;

h. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 m;
i. in afwijking van het gestelde onder h geldt dat op een afstand van minder dan 3 m 

van de zijdelingse perceelgrens het bouwen van gebouwen is toegestaan, mits:
1. de goot- en bouwhoogte maximaal de toegestane goot- en bouwhoogte van het 

bijbehorende achtererf bedragen;
2. de afstand tot de voorgevelbouwgrens minimaal 2,5 m bedraagt;

j. het bepaalde onder h en i geldt niet voor de aangebouwde zijden van aaneen 
gebouwde gebouwen;

4.2.2  Gebouwen en overkappingen voor verkeers- of verblijfsdoeleinden of voor openbare 
nutsdoeleinden

a. de inhoud bedraagt per gebouw maximaal 50 m3;
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b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m.

4.2.3  Overige bouwwerken
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn 

maximaal 1 m en daarachter maximaal 2,2 m;
b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden 

en openbare nutsvoorzieningen bedraagt maximaal 6 m;
c. per erf of terrein mag maximaal één vlaggenmast worden geplaatst met een 

bouwhoogte van maximaal 6 m;
d. de bouwhoogte van andere overige bouwwerken bedraagt maximaal 3 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken, met de bestemming 'Woongebied - 1' is 
aan een aantal beperkingen gebonden.

4.3.1  Aan huis verbonden beroep

Het gebruik van (bijgebouwen bij) de eigen woning voor een aan huis verbonden beroep 
is toegestaan, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden;
a. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
b. maximaal 25% van de bestaande oppervlakte van de woning inclusief (bij)gebouwen 

mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, met een maximum van 
50 m2;

c. degene die de gebruiker is van de woning, moet ook degene zijn die het aan huis 
verbonden beroep, al dan niet met medewerkers, uitoefent;

d. de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten moet qua aard, omvang en intensiteit 
verenigbaar zijn met de omringende woonomgeving;

e. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de 
parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt dat er dient te worden 
geparkeerd op eigen terrein.

4.3.2  Bed & breakfast-voorziening

Het gebruik van de hoofdgebouwen voor een bed & breakfast-voorziening is toegestaan, 
indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden;
a. er mogen maximaal vier bedden gebruikt worden voor bed & breakfast;
b. de vestiging van een bed & breakfast wordt gerealiseerd binnen het bestaande 

hoofdgebouw;
c. een bed & breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen, zoals een 

keuken;
d. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
e. maximaal 30% van de bestaande vloeroppervlakte van de gebouwen mag worden 

gebruikt voor de bed & breakfast-voorziening, met een maximum van 50 m2;
f. degene die de gebruiker is van de woning, moet ook degene zijn die de bed & 

breakfast uitoefent;
g. de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten moet qua aard, omvang en intensiteit 

verenigbaar zijn met de omringende woonomgeving;
h. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de 

parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat 
er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken van de bestemmingen van het 
Bestemmingsplan Markelo is aan een aantal beperkingen gebonden.

6.1  Strijdig gebruik

a. De gronden en bouwwerken mogen niet worden gebruikt voor:
1. het (zelfstandig) bewonen van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen;
2. seksinrichtingen;
3. handelsdoeleinden en reparatiedoeleinden in garageboxen.

 
vastgesteld  303



 Markelo, herziening Hemmelweg ong.
 

Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Afwijken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in het plan in die zin dat het beloop of profiel van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;

b. het bepaalde in het plan in die zin dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsregels in die zin dat een nutsvoorziening kan worden gebouwd, 
mits;
1. de oppervlakte maximaal 75 m² zal bedragen;
2. de bouwhoogte maximaal 4 meter zal bedragen;

d. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, ten behoeve van zend- en/of sirenemasten wordt vergroot tot 
maximaal 45,00 m;

e. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde wordt vergroot tot maximaal 15,00 m;

f. de bestemmingsregels in die zin dat de bouwhoogte van de gebouwen ten behoeve 
van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, wordt vergroot, mits:
1. deze vergroting maximaal 10 m2 per plaatselijke verhoging zal bedragen;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten hoogste 50% van het 

dakvlak zal bedragen;
3. de vergroting leidt tot een bouwhoogte van maximaal 1,25 maal de maximale 

bouwhoogte van het betreffende gebouw.

7.2  Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend indien hierdoor geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan:
a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
b. de brandveiligheid;
c. het bebouwingsbeeld;
d. de verkeersveiligheid;
e. de milieusituatie;
f. de woonsituatie;
g. stedenbouwkundige karakteristieke gebouwen.
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Artikel 8  Overige regels

a. Indien de (wijziging van de) omvang, het bouwen van en/of de bestemming van een 
gebouw danwel het terrein daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het 
parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht, conform 
Bijlage 1 (Parkeernormen gemeente Hof van Twente) op eigen terrein in, op of 
onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
dan wel die functie behoort. Deze ruimte dient op een verkeersveilige en afdoende 
wijze bereikbaar te zijn voor auto's en/of vrachtauto's;

b. De onder a 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:
1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten minimaal 1,80 m bij 5 m en 

maximaal 3,25 m bij 6 m bedragen;
2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een 

gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir 
grenst - minimaal 3,50 m bij 5 m bedragen;

c. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte 
in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder 
het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte dient op een 
verkeersveilige en afdoende wijze bereikbaar te zijn voor auto's en/of vrachtauto's;

d. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en 
c:
1. indien het voldoen aan die bepalingen op overwegende bezwaren stuit; of
2. voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimten, 

dan wel laad- of losruimte wordt voorzien;
3. voor zover op een andere redelijke wijze in een veilige en afdoende bereikbare 

ruimte wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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 9.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het  9.1 sub a met maximaal 10%.

c. 9.1 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.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet;

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2 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 9.2 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. 9.2 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 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Markelo, 
herziening Hemmelweg ong..
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Parkeernormen gemeente Hof van Twente
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PARKEERNORMEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE versie mei 2016

gebaseerd op CROW-publicatie 317, oktober 2012

stedelijkheidsgraad weinig stedelijk STEDELIJKE ZONE

rest

hoofdfunctie functie eenheid centrum schil centrum bebouwde kom buitengebied opmerkingen

norm norm norm norm

WONEN woning koop vrijstaand woning 1,8 2,1 2,3 2,4

woning koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2 2,2 2,2

woning koop tussen/hoek woning 1,5 1,8 2 2

etage koop duur woning 1,6 1,9 2,1 2,1

etage koop midden woning 1,4 1,7 1,9 1,9

etage koop goedkoop woning 1,3 1,4 1,6 1,6

huurhuis vrije sector woning 1,5 1,8 2 2

huurhuis sociale sector woning 1,3 1,4 1,6 1,6

huur etage duur woning 1,4 1,7 1,9 1,9

huur etage midden/goedkoop woning 1,1 1,2 1,4 1,4

serviceflat/aanleunwoning woning 1,05 1,1 1,2 1,2

kamerverhuur zelfstandig (niet-studenten) kamer 0,55 0,65 0,7 0,7

kamerverhuur studenten (niet-zelfstandig) kamer 0,25 0,25 0,25 0,25

WINKELEN buurtsupermarkt 100 m2 bvo 2,3 3,2 4,1 n.v.t.

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,7 5,6 7,5 n.v.t.

full service supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) 100 m2 bvo 3,6 5,3 6,2 n.v.t.

full service supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) 100 m2 bvo 4,1 4,6 5,6 n.v.t.

grote supermarkt 100 m2 bvo 6,6 7,6 8,6 n.v.t.

groothandel in levensmiddelen 100 m2 bvo n.v.t. 7,1 7,1 n.v.t.

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo n.v.t. 3,3 4,0 n.v.t.

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo n.v.t. 4 4,9 n.v.t.

(week)markt 1 m' marktkraam 0,225 0,225 0,225 n.v.t.

kringloopwinkel 100 m2 bvo n.v.t. 1,25 1,95 2,25

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,01 6,15 8,15 9,25

woonwarenhuis/woonwinkel 100 m2 bvo 1,25 1,75 1,95 1,95

outletcentrum 100 m2 bvo n.v.t. 9,5 10,4 10,4

bouwmarkt 100 m2 bvo n.v.t. 1,85 2,45 2,45

tuincentrum 100 m2 bvo n.v.t. 2,35 2,65 2,85

groencentrum 100 m2 bvo n.v.t. 2,35 2,65 2,85

WERKEN kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 bvo 1,85 2,35 2,55 2,55

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 100 m2 bvo 2,45 2,95 3,55 3,55

arbeidsintensieve / bezoekersextensieve bedrijven 100 m2 bvo 1,55 1,95 2,35 2,35

arbeidsextensieve / bezoekersextensieve bedrijven 100 m2 bvo 0,65 0,85 1,05 1,05

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,35 1,75 1,95 1,95

SPORT, CULTUUR museum 100 m2 bvo 0,6 0,8 1,1 n.v.t.

EN ONTSPANNING bibliotheek 100 m2 bvo 0,45 0,75 1,15 1,35

bioscoop 100 m2 bvo 3,2 8,0 11,1 13,7

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 5,3 7,9 9,9

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 8,0 9,8 12,0

musicaltheater 100 m2 bvo 2,9 3,4 4,0 5,1

casino 100 m2 bvo 5,7 6,1 6,5 8,0

jachthaven ligplaats 0,6 0,6 0,6 0,6

sporthal 100 m2 bvo 1,55 2,15 2,85 3,45

sportzaal 100 m2 bvo 1,15 1,95 2,85 3,55

sportveld (buiten) ha. netto terrein 20,0 20,0 20,0 20,0

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 3,9 5,5 7,4

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 3,4 4,8 6,5

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 4,5 6,3 7,4

squashhal 100 m2 bvo 1,6 2,4 2,7 3,2

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,4 0,5 0,5

golfoefencentrum centrum n.v.t. n.v.t. 51,1 56,2

golfbaan (18 holes) 18 holes, 60 ha n.v.t. n.v.t. 96,0 118,3

bowlingcentrum bowlingbaan 1,6 2,3 2,8 2,8

biljart-/snookercentrum tafel 0,85 1,15 1,35 1,75

wellnesscentrum 100 m2 bvo n.v.t. n.v.t. 9,3 10,3

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 4,6 6,7 7,3

zwembad overdekt 100 m² opp. bassin n.v.t. 10,7 11,5 13,3

zwembad openlucht 100 m² opp. bassin n.v.t. 10,1 12,9 15,8

zwemparadijs 100 m2 bvo n.v.t. n.v.t. 12,5 n.v.t.

dierenpark ha. netto terrein 8,0 8,0 8,0 8,0

attractie- en pretpark ha. netto terrein 8,0 8,0 8,0 8,0

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner 100 m2 bvo 3,1 4,1 4,7 5,1

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot 100 m2 bvo 4,1 4,6 5,6 6,1

indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot 100 m2 bvo 5,1 5,9 6,9 7,1

manege (paardenhouderij) box n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,4

volkstuin per 10 tuinen n.v.t. 1,25 1,35 1,45

plantentuin (botanische tuin) per gemiddelde tuin n.v.t. 27,5 30,5 n.v.t.

HORECA EN camping (kampeerterrein) standplaats n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1,2

(VERBLIJFS) bungalowpark bungalow n.v.t. n.v.t. 1,7 2,1

RECREATIE 1* hotel 10 kamers 0,4 0,8 2,5 4,5

2* hotel 10 kamers 1,45 2,35 4,25 6,25

3* hotel 10 kamers 2,2 3,4 5,2 6,8

4* hotel 10 kamers 3,5 5,3 7,5 9,0

5* hotel 10 kamers 5,5 8,3 11,0 12,6

café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 6,0 6,0 7,0 n.v.t.

restaurant 100 m2 bvo 11,0 11,0 15,0 n.v.t.

discotheek 100 m2 bvo 7,0 13,9 20,9 20,8

evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 100 m2 bvo 5,5 6,5 8,5 n.v.t.

GEZONHEIDSZORG ziekenhuis 100 m2 bvo 1,5 1,7 1,9 2,0

EN (SOCIALE) verpleeg- verzorgingstehuis wooneenheid 0,6 0,6 0,6 n.v.t.

VOORZIENINGEN apotheek apotheek 2,35 2,85 3,35 n.v.t.

huisartsenpraktijk (-centrum) behandelkamer 2,25 2,75 3,25 3,25

fysiotherapiepraktijk (-centrum) behandelkamer 1,35 1,65 1,95 1,95

consultatiebureau behandelkamer 1,45 1,75 2,05 2,15

consultatiebureau voor ouderen behandelkamer 1,3 1,6 2,0 2,2

tandartsenpraktijk (-centrum) behandelkamer 1,65 2,15 2,55 2,65

gezondheidscentrum behandelkamer 1,65 2,05 2,45 2,45

crematorium (deels) gelijktijdige plechtigheid n.v.t. n.v.t 30,1 30,1

begraafplaats (deels) gelijktijdige plechtigheid n.v.t. n.v.t 31,6 31,6

religiegebouw zitplaats 0,15 0,15 0,15 n.v.t.

ONDERWIJS hogeschool 100 studenten 9,4 10,1 10,9 10,9

ROC 100 leerlingen 4,8 5,4 5,9 5,9

middelbare school 100 leerlingen 3,7 4,6 4,9 4,9

avondonderwijs 10 studenten 4,6 5,7 6,8 10,5

basisonderwijs (*) leslokaal 1,0 1,0 1,0 exclusief Kiss & Ride

creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf (*) 100 m2 bvo 1 1,2 1,4 1,5 exclusief Kiss & Ride
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